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Există, dincolo de declarații 
politice, de triumfalisme 
tehnocrate, de comen-

tarii pline de sclipici ca altceva 
de muște, de analize difuzate pe 
diverse canale de televiziune mai 
mult sau mai puțin aliniate jocuri-
lor politice, există dincolo de toate 
acestea, un indicator al naibii de 
sec, de obiectiv și, în același timp, 
de sensibil: încrederea în moneda 
națională. Logica acestui instru-
ment (marker al stării unui stat) 
este extrem de simplă: este un 
climat sănătos (politic, economic, 
social), atunci moneda națională 
este rumenă în obrăjori și vîn-
joasă. În caz contrar, se prezintă 
taman invers: palidă, se jigărește, 
se topește pe picioare și altceva nu. 
Este de ajuns să apară un element 
tulburent și moneda națională o ia 
la vale. Investitorii, cu o sensibili-
tate crescîndă față de viitoare.

Rezumativ, așa sună teoria. Și 
acum exemplul practic, raportat 
la leul noastru care deja doare. La 
interbancar, cursul leu/euro a ajuns, 

săptămâna trectă, la 4,6 lei pentru 
un euro, iar în cîteva momente ale 
zilei l-a și depășit. Asta în timp ce, 
la cursul BNR, la finele săptămînii 
trecute, leul era cotat la  4,53/1 
euro. Și acum să ne uităm în urmă: 
la momentul investirii guvernului 
Cioloș, paritatea cu moneda unică 
europeană era de 4,44 lei la un euro, 
iar pe interbancar, în aceeași zi, era 
de 4,4-4,47. Adică strîns de tot și 
încă în zona de calm.

Au fost de ajuns două luni și 
jumătate de guvernare zisă teh-
nocrată pentru ca marea finanță 
internațională și mediul de afaceri 
extern să dea semnale de alarmă. 
Cel mai puternic constă în pră-
bușirea monedei naționale. Zona 
dinamică a economiei mondiale 
arată că nu are încredere în actu-
alul cabinet de la Palatul Victoria. 
Acest mediu nu reacționează la 
știri legate de ministreasa Prună 
sau ministreasa Dragu, nici la con-
troversa „un tur – două tururi pen-
tru primari“, ci la previziuni pri-
vind macrostabilitatea economică, 

dinamica dezvoltării, proiecții ale 
fiscalizării. Iar semnalele primite 
nu au fost de natură a îmbucura 
mediul de afaceri mai cu seamă în 
zona de macrostabilitate.

Practic, programul de guver-
nare al cabinetului Cioloș nu 
este nici unul de conservare al 
trendului crescător al economiei 
naționale din 2015, nici unul de 
consolidare economică. Or, în 
contextul în care declanșarea unei 
crize similare cu cea din 2008 este 
oricînd posibilă, deprecierea leului 
cauzată de ezitările și retragerile 
finanțelor dinamice internaționale 
demonstrează că, la un atare feno-
men, cabinetul Cioloș va fi prins cu 
izmenele în vine. Doar că prețul îl 
vom plăti, ca în 2008, tot noi.

De altminteri, deja am început 
să decontăm, doar că acum plă-
tim exclusiv mărunțișuri: creșteri 
cu deja 4,5% a nivelului facturi-
lor la utilitățile calculate în euro, 
dar și al importurilor. Acest lucru 
nu mai trebuie explicat, îl vedem 
cu toții pe facturile la telefonie, 

gaz etc, la prețurile din rafturile 
hipermarketurilor. 

În mod normal, dacă privim 
toate aceste lucruri în contextul 
general financiar european, vom 
da de o surpriză și mai mare: din 
momentul în care din vara lui 2015, 
BCE a început a pompa în econo-
mia zonei euro suma de 1.100 mili-
arde euro, valoarea monedei unice 
europene a început să scadă. Doar 
cu excepția României, unde crește. 
Fără această infuzie a BCE, practic, 
la ora actuală, după două luni de 
guvernare Cioloș, leul ar fi gravitat 
deja în zona lui 4,7. Și mai trebuie 
reținut un aspect: cabinetul Cioloș 
a calculat bugetul de stat la un curs 
de 4,42, curs depășit deja. Ceea ce 
indică faptul că, în cel mult cîteva 
luni, nu se vor mai putea asigura 
cheltuielile bugetare. Nici pentru 
cultură, nici pentru educație, nici 
pentru sănătate, nici pentru salari-
zarea din sectorul public, iar defi-
citul de cont curent va exploda, 
cu toate consecințele nefaste ce 
decurg de aici. Am zis!

Fabrica de crize: Cabinetul Cioloș
Editorial

Cornelius POPA
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SC Primăria Brașov 
–Universitatea 
Transilvania SRL
De ani buni, nu mai este un 

secret pentru mulți din-
tre brașoveni că sub titu-

latura de Primărie a Brașovului 
nu se ascunde un seminar teo-
logic. Și din ce în ce mai mult, în 
ultima perioadă, nici Universitatea 
Transilvania, nu pare a mai fi în 
stare să controleze procesul acce-
lerat de disoluție a credibilității 
opiniei publice la adresa transpa-
renței și eticii, dacă nu și a legali-
tății activităților desfășurate aici 
sub mandatul actualului rector, 
Ioan Vasile Abrudan. Deși tande-
mul Universitate-Primărie a fost 
unul care a funcționat și înainte de 
2012, sub masca unei colaborări 
inevitabil fructuoase între mediul 
universitar și autoritatea locală, 
ultimii patru ani au consemnat o 

veritabilă încununare a demer-
surilor celor două părți de a gira 
asupra unor inițiative, bineînțeles 
cu scopul declarat al binelui obș-
tei. Nu dorim să ne referim aici 
la zvonurile răutăcioase, desigur, 
privitoare la „ungerea“ actualului 
rector, cândva în toamna lui 2011 
în prezența primarului Scripcaru și 
a altor câțiva oficiali de la centru, 
ci la unele ipostaze care evidenți-
ază cu succes, spunem noi, apeti-
tul pentru afaceri a unor universi-
tari brașoveni, consacrați în lupta 
pentru „performanță în educație și 
cercetare“. 

Dorim astăzi să ne oprim asu-
pra unui dintre apropiații rectoru-
lui Abrudan numit de către acesta 
să conducă destinele unei facultăți 
de anvergură și care, de mulți ani, 

împletește cu dibăcie manage-
mentul universitar cu funcțiile de 
Consilier personal al primaru-
lui Scripcaru, acționar majoritar, 
Președinte de CA și administra-
tor a cel puțin unei firme perso-
nale. Este vorba despre Decanul 
Facultății de Științe economice 
și Administrarea afacerilor, prof. 
dr. Gabriel Brătucu. Conform 
declarațiilor de avere și de inte-
rese ale d-lui Brătucu acesta deține 
interese în patru firme. Din acest 
careu de ași, una este cea proprie, 
administrată împreună cu soția sa, 
SC BRA TAM, care are ca obiect 
de activitate Activități de studi-
ere a pieței și de sondare a opiniei 
publice. 
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Când ai 23 de ani, 22 și 9 
luni ca să fim preciși, și ți 
se arată lupii (sau așa ți se 

spune): Hai până în curte să-ți arăt 
lupii, ești la fel de impresionată 
cam cât o surdo-mută căreia i se 
cântă măiastru un șlagăr la ure-
che. Mmmmmm, vei spune tu, vei 
da din cap, aprobând sofisticarea 
stăpânului lupilor care a ales să îi 
țină într-o cușcă din curtea clădirii 
unde este sediul său, nu porci, nu 
măgari, nu vidre sau cai ci lupi.

Dar nu vei înțelege mare lucru, 
decât poate după ce un om mai 
mare, Stoianovici sau Ghiza, redac-
tor sau editor șef, îți vor spune că 
arătatul lupilor ăstora, fiare sălba-
tice care va să zică, nu e taman un 

Lupii dintre noi
Contraeditorial

semn bun atunci când stăpânul lor 
este cel despre care scrii o anchetă.

Anchetă, al dracu de serios 
sună, ce știi tu dobitoaca de 22 de 
ani și 9 luni despre anchete, dosare, 
anul e 1997 când un jurnalist face 
pârnaie pentru calomnie și injurii. 
Nu e greu. Ei sunt cu ei și au și lupi 
pe care îi țin în cuști și îi arată mân-
drelor care se dau ziariste.

Povestea e simplă: Ioan 
Neculaie, patronul pe atunci doar 
al lui Prescon SA, ziceau surse că își 
construise imperiul cu bănuți luați 
dintr-un împrumut de la bancă pe 
care îl garantase cu cetatea Codlea.

Cetatea Codlea, desigur aparți-
nând unui nemușteț al domnului 
Neculaie, să-i spunem un unchieș 
căpătuit. Nu puțin lucru, ha? Un 
șerif, un baron, un grangure de 
Brașov din noua gardă, a ăstora de 
nu i-ai văzut venind, lasă o ușiță 
prin care tu, micuță Alice, te stre-
cori după ce halești o bucată de 
brânză care te miniaturizează, pe 
care intri și descoperi că miracolul 
fulminantei lor cariere este o min-
ciună gogonată, pe care o vezi de 
pe Lună.

De unde știi mă fată povestea 
asta?

Redactorul și editorul ziarului 
au pieptănat ancheta, au ascultat 
episodul Scufiței la prima adul-
mecare a lupului și au publicat-o, 
cândva, în vara lui 1997.

Pam-pam.
Aveam 4 procese de calomnie 

pe rol și o uriașă durere în fund, 
venită din ce? Din lipsa oglinzilor 
retrovizoare cred, ălea care îți arată 
pericolul mai aproape decât e.

Am plecat în septembrie `97 la 
București și am lăsat în urma mea 
redacția unde, hah, ohhh, ihhh!!!, 
la câteva zile după inopinata mea 
dispariție, trăgându-și cu greu 
sufletul, a ajuns domnul Neculaie.

Dumnealui, zic foștii mei colegi, 
a pus banul pe masă, și a cumpărat 
ziarul numai și numai ca să aibă 
enorma satisfacție să mă dea afară. 
Și apoi la lupi.

Când ai 23 de ani și tocmai te-ai 
mutat la București, ești îndeajuns 
de imbecilă încât să nu realizezi 
cam cât de aproape de tâmplă a 
trecut sticla de bere aruncată de 
domnul de la masa 2. Așa că mi-am 
văzut de așa zisa mea carieră, de…

Băi, ești idioată!!!! -m-aș întinde 
acum peste masă, să-mi cârpesc 
una, să mă apuc de cămeși și să mă 

zgudui, să văd realitatea așa cum a 
fost. Un om de afaceri, un nene cu 
bani, a dat o cârcă de marafeți ca să 
cumpere un ziar ca să dea afară o 
paparudă care se dădea jurnalistă 
pentru că ea, paparuda, a scris 
că tu, barosanu, ai făcut avere pe 
banii luați dintr-o mermeleală care 
depășea mingicărelile vremii. Pe 
baza unui credit dat de o bancă de 
stat, un credit garantat cu cetatea 
Codlea.

Nimeni nu a mai preluat poves-
tea de atunci, nimeni nu s-a dus 
mai departe, să verifice dacă e ade-
vărat sau nu și, dacă nu e adevărat, 
cum se face că domnul Neculaie a 
cumpărat ziarul să dea afară o fată? 
Oare pentru că nu avea ce să facă 
sărmanul cu banii și s-a gândit să îi 
dea domnului Căncescu?

Și uite așa, ajung la finalul 

articolului: acum câteva zile, când 
am citit că Neculaie a fost ares-
tat, m-am gândit că, în afară de 
Capital (trustul Ringier, ceasorni-
cari, altă poveste), toți angajato-
rii mei au ajuns la mititica. De la 
televiziuni de buzunar din Brașov, 
la PROTV și Curentul, unul n-a 
scăpat.

Și oare ce spune asta despre 
presă și cine suntem noi, ăștia de 
suntem modelați de ea?

Lupii sunt printre noi. Unii 
sunt prea tineri să se sperie de ei, 
alții prea bătrâni să se mai teamă 
de ceva. Iar unii ca Alexandru 
Ghiza sau Marius Stoianovici, prea 
oameni ca să lase unul de-al lor să 
fie înghițit. Nu știu 5 oameni care 
să fie la fel de curajoși ca ei. Ziariști 
ca atunci nu se mai fac. Doar func-
ționari și filfizoni.

Cetatea Codlea, desigur aparținând unui nemușteț al 
domnului Neculaie, să-i spunem un unchieș căpătuit. 
Nu puțin lucru, ha? Un șerif, un baron, un grangure de 
Brașov din noua gardă, a ăstora de nu i-ai văzut venind, 
lasă o ușiță prin care tu, micuță Alice, te strecori după ce 
halești o bucată de brânză care te miniaturizează, pe care 
intri și descoperi că miracolul fulminantei lor cariere este 
o minciună gogonată, pe care o vezi de pe Lună.

Raluca FEHER

Zilele acestea, aleșii locali și 
cei județeni și-au bătut pal-
mele de burtă, după care 

una de alta, pentru bunăstarea și 
propășirea aviatică a neamului bra-
șovechean. E o înțelegere istorică, 
dar e tardivă li plină de lipsă de sub-
stanță. Pentru că Primăria, dacă tot 
o rodea așa de mult de aeroport, 
putea să se implice și până acum. 
Dar nu a făcut-o. Iar fostul șef al 
CJ-ului a folosit ideea aeroportu-
lui pentru a arăta lumii că mai are 
nevoie de un mandat să înceapă 
să finalizeze (sau să finalizeze ce a 
început) la Ghimbav. Mai exact să 
arunce bani cu nemiluita într-un 

proiect început de câteva ori și 
neterminat niciodată.

Sunt alegeri anul acesta. Dă bine 
la public să știe că ăștia s-au aliat 
cu ăilalți și chiar vor să facă ceva. 
Numai că nici ăștia, nici ăilalți, nu 
au bani să facă ceva. Promit împru-
muturi în sensul acesta. Ok, să 
luăm împrumuturi, că după ce își 
aterizează Boeingul în bătătură te 
umpli de bani și îi plătești băncii 
care te împrumută de 100 de ori 
și îți mai rămâne și de un whisky 
pentru căpitanul aeronavei, să bea 

el și cu stewardesele care au împli-
nit minunea de a vedea un avion de 
cursă aterizând la botul castorului.

Cu alte cuvinte, știu că sunteți 
înnebuniți, că vă doriți în disperare 
un aeroport la Brașov. Nu îl veți 
avea. Până acum și unii, și ceilalți 
ne-au mințit ba că proiectul este la 
Compania Națională Aeroporturi 
în analiză (ăia habar nu aveau să 
existe vreun document scris în sen-
sul acesta, chiar dacă Brașovul avea 
un ditamai ministru pentru care 
hectarul era, așa, o chestie mică în 

care să încapă el și familia lui), ba 
că avem un investitor interesat (ba 
unii s-au și dus în Turcia să discute 
cu omul, numai că atunci când s-au 
întors nu prea mai știau exact cu 
cine au vorbit. Și nici ce).

Dar cea mai dureroasă chestie 
legată de aeroport este cauza ple-
cării omului de la Intelcan, care 
s-a dus primul și a pus piciorul în 
pământul de la Ghimbav și a zis că 
acolo vor ateriza niște avioane uite-
așa de mari. Iar această cauză este, 
dragilor, o femeie. Mai exact, omul 

se amorezase de o tânără domniță, 
care la rândul ei se amorezase de 
buzunarul domnului în cauză. 
Asta până când bătrânul s-a gân-
dit să își pună un director la forma 
aceea fără fond care se numea 
Aeroportul Internațional Brașov 
– Ghimbav, un domn mai puțin 
trecut, cu o oarecare carismă și cu 
succes la stewardese. Și aici s-a rupt 
povestea, pentru că domnița și-a 
analizat bine posibilitățile și a ales 
să se vânture în lumea carismei, a 
poveștilor cu păsărici care zboară la 
foarte mare înălțime, motiv pentru 
care buzunarul și-a luat aeroportul 
și l-a dus înapoi la el în Canada.

Aeroportul, această fată virgină abuzată de politicieni

Ovidiu VRÂNCEANU

Iar în timp ce băieții 
ăștia exersau vorbele 
de budoar, Aeroportul 
Brașov a rămas așa o 
chestie betonată, cu 
castori supărați, ca o 
fată virgină abuzată 

de sus-pușii zilei. După 
cum se vede, doar oral…
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Ovidiu EFTIMIE

Unul după altul, partidele 
reprezentate în Brașov 
și-au anunțat candidații 

pentru funcția de primar.  Nicio 
surpriză din nicio parte. Ne aștep-
tam la numele anunțate, mai puțin 
în cazul UNPR, al cărei candidat 
chiar a fost o surpriză. Vorbim 
despre Ioan Dumitru Dumitrescu, 
șef adjunct la Administrația 
Financiară Județeană, numit în 
funcție de UNPR pe vremea când 

uniunea făcea parteneriat la guver-
nare cu PSD.  Generalul Oprea, 
șeful UNPR l-a întrerupt când 
omul încerca să se prezinte în fața 
presei, așa că știm despre el doar că 
ar fi un bun manager și că a ajuns 
să se stabilească în Brașov odată cu 
repartiția primită, acum mai bine 
de 30 de ani, la absolvirea facultății. 

Despre candidații celorlalte 
partide care și-au anunțat repre-
zentanții în cursa pentru Primăria 
Brașov știm ceva mai multe, pentru 
că îi cunoaștem. Am putea spune 
că îi cunoaștem de când erau mici, 
mici de tot. 

PSD l-a desemnat pe Răzvan 
Popa, 37 de ani, zis Obama de 
Brașov, după cum însuși preșe-
dintele organizației județene, 
Constantin Niță l-a prezentat, nu 
știu de ce, în conferința de lan-
sare. Răzvan Popa a fost purtător 
de cuvânt al PSD până recent. În 
această calitate a avut o relație bună 
cu presa. În sensul că răspundea la 
telefon indiferent de ora la care 
îl sunam și foarte des avea și răs-
punsuri la întrebări.  Apoi a ocupat 
unul dintre fotoliile de viceprimar 
o perioadă scurtă, după ce a fost 

ales pe listele PSD consilier local. 
Despre această perioadă prefer să 
nu fac comentarii. Le păstrez pen-
tru mai târziu. În Răzvan Popa nu 
a crezut, inițial, decât Constantin 
Niță. Nici măcar Răzvan Popa nu 
credea că ar putea câștiga Primăria 
Brașov. Liderul PSD Liviu 
Dragnea, nici atât.  Dragnea chiar 
a spus la Brașov, zilele trecute, că 
la început nu a fost de acord cu 
ideea candidaturii sale, pentru că 
Răzvan Popa nu a convins atunci 
când și-a anunțat intenția de a 
candida. Acum, evident, toți au 
început să creadă asta. Inclusiv 
Dragnea și Răzvan Popa. Tânărul 
candidat, membru al Consiliului 
Local Brașov  este căsătorit și are 
doi băieți.

De la PNL vine un alt candi-
dat tânăr. Nici din partea libera-
lilor nu a fost vreo mare surpriză 

desemnarea consilierului local 
Adrian Oprică, 35 de ani, drept 
candidat la fotoliul ocupat acum 
de șeful său George Scripcaru. Îl 
știm drept un apropiat al acestuia, 
băiat muncitor la partid, proprie-
tar de restaurant cu terasă în Piața 
Sfatului și președinte al organiza-
ției municipale a ex-PDL. Oprică 
a reușit, cumva, să treacă înaintea 
altor candidați cu șansă, respectiv 
Alina Durbacă, Adrian Gabor sau 
Ciprian Bucur, toți trei viceprimari 
ai Brașovului, ori peste candidatura 
șefei organizației județene a femei-
lor liberale, Carmen Țop Ferghete. 
Cine ar fi crezut că acest lucru este 
posibil? Eu am crezut.

Apoi, ar mai fi câteva nume a 
căror lansare oficială în cursa pen-
tru primărie nu a avut loc, deo-
camdată, dar care se vehiculează 
ca fiind ca și tipărite pe buletinul 

de vot. Cel al consilierului local 
Cristian Macedonschi, de la 
Forumul German, ori cel al lide-
rului local al Mișcării Populare, 
Costel Mihai, la rândul său fost 
consilier local, ales de două ori pe 
listele PDL.  

Cu o excepție, cea de la UNPR, 
sau două, dacă îl socotim și pe 
Macedonschi, ceilalți candidați 
sunt tineri, chiar foarte tineri, cu 
vârste între 35-37 de ani. Și tot cu 
aceleași excepții, candidații la foto-
liul de primar sunt politicieni expe-
rimentați, crescuți pe lângă politi-
cieni versați, buni cunoscători ai 
problemelor urbei și ai cercurilor 
înalte ale politicii locale. Oameni 
care provin din așa-zisa pepinieră 
de partid, pe care orice formați-
une politică serioasă și cu planuri 
de viitor o are.  Dacă asta vrem să 
votăm, putem vota.  Dar dacă nu?

Avem ceva candidați, dar avem pe cine să votăm?

Mariana 
SEBENI-COMȘA

Turism, Brașov, bla bla bla

Este 2016, vine campania 
și veți auzi, vitejilor, cum 
candidații la funcția de șpă-

gar șef al orașului vor promite să 
facă din Brașov adevăratul ORAȘ 
TURISTIC.

Pentru că dacă e ceva de promis 
ușor și la fel de ușor de mimat este 
pasiunea pentru turism. Dacă ar fi 
votanți inteligenți în orașul ăsta și 
nu beneficiari de salarii compensa-
torii ar ști că să te bați pentru turism 
e ca și cum ai spune că Brașovul va 
fi un mare oraș SOFTWARE. Și că 
facem noul Windows într-un Hub 
pe strada Lungă.

Orice brașovean care a ieșit 
în lume, nu la furat, știe că există 

orașe care fac bani buni din turism. 
Orașele alea fac bani buni din orice. 
Parisul e mișto, dar nu trăiește din 
turism, turismul e o șarlotă pen-
tru ei, un bonus. New York-ul face 
bani din turism, că trebuie bani și 
pentru șervețelele alea cu care-și 
șterge primarul caviarul de pe bot. 
NU EXISTĂ orașe salvate prin 
turism, nu orașe de mărimea asta.

De fapt, Brașovul e doar pe 
locul 3 la turiști care dorm noap-
tea aici, după București, unde se 
merge la curve și băutură ieftină și 
Constanța, care nu este un județ, ci 
o formă de escrocherie care avea 
nevoie de o prelată administrativă. 
La nivel de oraș, Brașovul e sub 

Mangalia la nivel de turiști, și cine 
dintre noi nu a zis vreodată în viață: 
„Bă, vreau să merg în Mangalia, ba 
chiar la Jupiter“.

Funcționarii obosiți care au pro-
pus Brașovul la Capitală Culturală 
Europeană au apăsat pe turism cu 
pasiunea cu care un copil autist 
apasă pe bricheta la mașină crezând 
că va merge mai repede. Dar adevă-
rul e că și dacă s-ar dubla numărul 
de turiști în Brașov, tot sărăcie ar fi. 
Salariul mediu a crescut că a cres-
cut salariul minim la stat, unde-s 
toate locurile de muncă bune. 
Salariul mediu în Brașov este sala-
riul unui șofer de autobuz, asta e 
dezvoltarea orașului. Turismul abia 

aduce bani în orașe care stau bine 
pe picioarele lor, nu în ălea unde te 
înjunghie taximetristul în gară.

Și, pentru fiecare bou care 
mănâncă rahat că vrea să facă 
turism pentru orașul ăsta, există 
întrebarea: bă, ce naiba nu e centru 
de informare turistică deschis în 
weekend în Gară? Păstrezi oamenii 
ăia pentru aeroportul ăla care va 
falimenta în prima săptămână. Și 
doi, bă, ai văzut infochioșcul ăla? 
E plin de integrame și alte căcaturi.

Și a doua chestie: bă boilor, ce 
oraș turistic ați văzut voi fără sta-
ție meteo, boilor. Voi știți, boilor, 
că vremea probabilă la Brașov se 
dă de la București sau vârfu Omu, 
boilor, că nu e stație meteo care să 
raporteze ANMH sau la weather.
com, boilor boi care sunteți. Boi cu 
toți ăia care zic că e, nu e. Boilor.

Următoare investiție în turis-
mul brașovean va fi formată din 
încă câteva zeci de mii de pliante 
de promovare a Bisericii Negre 
pe care, trei sferturi din brașoveni, 
n-au vizitat-o.

Funcționarii obosiți care au propus Brașovul
 la Capitală Culturală Europeană au apăsat 

pe turism cu pasiunea cu care un copil autist 
apasă pe bricheta la mașină crezând că va merge 
mai repede. Dar adevărul e că și dacă s-ar dubla 
numărul de turiști în Brașov, tot sărăcie ar fi. 

Salariul mediu a crescut că a crescut salariul minim 
la stat, unde-s toate locurile de muncă bune. 

Salariul mediu în Brașov este salariul unui 
șofer de autobuz, asta e dezvoltarea orașului. 

Poate vreunul dintre ei să aducă în Primărie un aer 
nou, democratic, poate vreunul să creeze acea stare 

de bine în care interesul cetățeanului să primeze 
în locul celui personal sau de partid, să aducă 
în urbe acea stare de normalitate neviciată? 

Ar fi frumos. Prea frumos, pentru a fi și adevărat. 
Asta e provocarea pentru ei. Domnilor, vă provoc!
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Din punct de vedere geografico-isto-
ric, românii au fost un neam oropsit 
de vecinii săi. Peste neamul româ-

nesc au venit triburi migratoare: tătari, turci, 
ruși, huni, slavi, goți, armeni etc. Ni s-au luat 
teritorii de către toți vecinii: ruși, ucraineni, 
bulgari.

Atunci a apărut primul tip de român:  
românul slugarnic.

Este, în general, un tip de individ nelup-
tător, un libidinos care îi laudă pe cei mai 
puternici ca el, pe cei ce sunt din alt neam ca 
el . Una din explicațiile acestei slugărnicii ar fi 
tocmai rezultatul procesului istoric de cotro-
pire, în care individul slugă a acceptat sa fie 
învins de alte neamuri.

O altă caracteristică firească a slugoilor 
este lașitatea. Sunt indivizi servili, lași, ce 
sunt paralizați de frică. În general sunt per-
soane care nu se implică direct, pentru că nu 
au curajul necesar, ei doar implică pe alții! 
Ei nu au curajul să lupte pentru drepturile 
lor, singurele lor arme fiind văicăreala sau 
îndemnurile către alții, ce sunt mai puternici, 
pentru a le apăra drepturile lor, conform  
principiului: „Luptați voi, câștigăm noi“.

Cum îi recunoaștem? Simplu ! Sunt spăr-
gătorii de grevă, sunt vajnicii lăudatori ai 
vreunui partid, a vreunui patron, sunt cei ce 
se văicăresc sau iși dau cu părerea continuu, 
sunt cei ce vor ca alții să se implice în locul 
lor, sunt cei pofticioși la pomenile electorale, 
sunt un tip de Gică Contra la care nimic nu e 
bine, dar nu propun nici o soluție...

O altă caracteristică a românului slugar-
nic este supunerea oarbă, necondiționată. 
Atunci când marele conducător le spune 
supușilor săi că este cazul să revenim la voie-
vodate și voievozi, ce face românul slugar-
nic? Recită fără încetare: Să ne trăiești Măria 
Ta, dacă nu erai tu să ne înveți și să ne des-
chizi calea eram de mult pierduți.

Sunt slugi docile, ce pupă mâna stăpânu-
lui, sunt acei turnători grețoși, fără rădăcini la 
vreun neam. Ei sunt veșnic învinși și veșnic 

convinși în subconștient, că aparțin  neamu-
lui slugilor .

În ziua noastră , românul slugarnic a luat 
o față nouă și a apărut o nouă specie de 
român slugarnic: POLITICIANUL PUDEL. 
Politicianul-pudel este bălos și dă din coadă 
instantaneu la auzul vocii stăpânului. El 
merge pe urmele Stăpânului în lesă, supus 
recunoscător pentru ciozvârta din fiecare zi. 
Singurul sentiment permis în această haită 
este invidia pentru ceilalți pudeli, mai apropi-
ați de Stăpân, care cu permisiunea lui, bineîn-
țeles, aleargă în fața stăpânului, lătrând fericiți 
și anunțând traseul acestuia. El este cel care 
mătură preșul din fața Stăpânului, spre intere-
sul lui și a celui de haită, dacă se poate.

Deși fac parte din aceeași rasă, pudelii poli-
tici nu seamănă unii cu alții!  Dar elementul 

fundamental care îi leagă este că,  toți ca unul,  
jertfesc pe altarul Stăpânului calitățile lor 
pentru care au fost selecționați.  Unii știu să 
scoată banii din piatră seacă, alții latră și sar la 
beregată la comandă, unii sunt buni de pros-
teală, alții se gudură și ridică codița, spre plă-
cerea Stăpânului, pe când alții se lasă chinuiți 
și bătuți când Stăpânul se plictisește.

Seara însă, când Stăpânul obosit de atâta 
coțăială și amețit de licorile energizante, în 
refluxul cărora se bălăcește politica româ-
nească, pleacă la culcare cu vreun membru al 
haitei care să-l păzească în somn de el însuși, 
în bătătura curții se schimbă peisajul.

Sub raza lunii pline și a crâmpeielor de 
lumină ce vin dinspre focul unde se pregă-
tește hrana, în locul pudelilor poți vedea o 
haită de hiene și șacali cu boturi sângerânde 
și îmbăloșate de salivă pofticioasă, viermuind 
în întuneric și mârâind unul la altul cu ochii 
galbeni, roșii, albaștri sau verzi .

Și dacă nu ați înteles care sunt persona-
jele  sinistrei piese care se joacă de peste 25 
ani în fața noastră, fără să ne opunem, fac 
urmatoarele precizari: Stăpânul = senatorul, 
deputatul, președintele de consiliu județean, 
primarul în funcție și chiar președintele par-
tidului din care faci parte, Politicienii pudeli 
= toți consilierii locali, județeni, șefii de cabi-
net care nu fac altceva decât să pupe dorsalul 
stăpânului.    

Al doilea tip de român, este adevărat mai 
rar în zilele noastre: românul demn.  Este eva-
datul din  lagărul spiritual românesc.

Urmaș al vechilor daci care nu au acceptat 
să fie sclavii romanilor. Această categorie de 
români sunt cetațenii care nu înțeleg a se plo-
coni în fața străinilor sau în fața celor puter-
nici . Nu este vorba de o minoritate națională, 
ci doar de o opțiune a unor cetățeni români, 
ce se consideră urmașii dacilor și a adevărați-
lor voievozi români.

Este dreptul lor. În subconștientul lor este 
revolta dacilor mândri contra cotropitorilor, 
este refuzul de a accepta să fie sclavi, chiar 
cu prețul vieții. Din acest motiv ei, românii 
demni, își recunosc și își respectă istoria. 
Ceea ce mai poate salva România în aceste 
momente este că, destul de rar , mai regăsim 
români demni și în rândul politicienilor. Este 
sarcina noastră să îi deosebim de pudeli și le 
acordăm încrederea noastră.

Haideți să fim români adevărați și să nu 
mai acceptăm toate surogatele și toate tâm-
peniile unei Europe depășite din punct de 
vedere moral și cultural. Dacă Europa zice 
că noi trebuie să facem modificare adminis-
trativă sau să primim mii de așa-ziși refugi-
ați (cu vârsta cuprinsă între 20 și 35 de ani, 
bărbați, cu abilitate în mânuirea armelor) 
nu înseamnă că trebuie să fim slugarnici și 
să spunem automat: Să trăiți Măria Ta, așa 
facem ! 

Avem ocazia să fim români demni și să 
facem ce este mai bine pentru România și 
nu pentru o clică vremelnic aflată în fruntea 
obștii.

Cristi PREPELIȚĂ

Îi înjurăm, îi aplaudăm, îi contes-
tăm sau îi ridicăm pe un piedes-
tal de parcă ar fi superoameni. 

Greșeala este a noastră și din cauza 
greșelii noastre repetate au ajuns să 
fie un fel de personaje care se cred 
mai presus de orice și oricine. De 
obicei, corpul fizic se află printre 
noi. În schimb mintea le-a plecat 
demult la plimbare. Și totuși, cine 
sunt aceste personaje care se cred 
mai presus de noi și nu din rândul 
nostru al muritorilor? Unii le zic 
politicieni, alții îi numesc curve. 
Eu le spun oameni care vor sa facă 
sex murdar! Sex murdar cu acor-
dul nostru, într-un cadru legislativ 
bine determinat ca reprezentanți ai 
noștri și având girul nostru. Și când 
am afirmat toate acestea mă gân-
desc la figurativul curvă, și la înțe-
lesul cuvintelor: domn, doamnă și 
politică. Clasicul dicton al lui Vasil 
Tolevski, scriitor macedonean, prin 
care spunea că a auzit că „politica e 
curvă“, a fost și o să rămână de actu-
alitate. Ce se întâmplă în cazul în 
care cei care participă de bunăvoie 
la actul sexual consimțit, nu sunt 
persoane educate și nu văd mai mult 
decât propriul prohab sau, în cazul 
femeilor propriul pantof?! Vă spun 
eu: apar în fiecare zi, idei care mai de 
care mai aberante. Ca o paranteză, 
cred că este un act sexual unic în 

istoria omenirii și a tuturor țărilor: ei 
curvăsăresc și curva (politica, siste-
mul, statul) plătește din banii noștri. 

Cândva se televizau ședințele 
parlamentare sau ale consiliilor 
locale. Lungi timpi de antenă și de 
foarte multe ori plictisitori. Atunci 
nu le vedeam rostul. Astăzi, a ajuns 
să îmi fie dor de mascaradele alea. 
Legi sau hotărâri care nu au legă-
tură cu societatea, decât în mintea 
celor care le inițiază, interpelări 
parlamentare care sunt făcute doar 

ca să fie bifate pe o hârtie ce ulte-
rior fluturată în fața electoratului 
să prezinte o activitate fructuoasă 
în următoarea campanie. Și câte și 
mai câte! 

Singurele modificări legislative 
care au legătură cu viața noastră 
sunt și cele care ne afectează: noi 
biruri, noi modalități de a ne reduce 
la tăcere și a ne băga pumnul în 
gură nouă celor mulți. Nu și lor, 
celor care practică și doresc cu toate 
puterile să practice una din cele mai 
vechi meserii din lume. Ei doar ini-
țiază și votează împotriva celor ce 
îi plătesc. Cu mici excepții votul lor 
li s-a întors împotrivă. Eșecul, în 
loc să îi descurajeze i-a ambiționat. 
Adevărați campioni, adevărați învin-
gători. Se tot luptă cu noi și din când 
în când ne mai trag și câte o limbă, 
doar, doar le mai dăm un vot. Iar, 
limba asta e plină de cv-uri curate și 
pure ca o fată mare, gata de pețit.

După cum știți, sfârșitul de 
săptămână a fost plin la Brașov pe 
plan politic. Nu e momentul sa îl 
comentez. Există alții care să o facă. 
Competiția asta a rezistenței can-
didaților a pierdut startul. Nici o 
formațiune politică nu are ceva uni-
tar, ceva concret. Totul se reduce la 
bârfe, can-can-uri, șoapte „pe surse“ 
și mulți alți lingăi din noua genera-
ție. Ăia care umplu pagini virtuale 

cu materiale exclusive, declarații ale 
curvarilor cu statut de politician. 
Generația asta de lingăi trebuie sa 
trăiască și în puține cazuri să dea și 
altora niște bănuți care se vor duce 
în coșul zilnic al înfometatului cu o 
altă titulatură importantă: ziarist! 
Iar banii cu care sunt plătiți vin tot 
de la noi: prin consilii județene, 
locale, fonduri ale partidelor, susți-
nători și prin multe alte căi mai mult 
sau mai puțin legale. Un vortex din 
care societatea noastră nu mai vede 
portița de scăpare. Nu vă gândiți 
că suntem unici în lume. Aproape 
peste tot se întâmplă asta. Lingăi 
și curve există peste tot dar, acolo, 
„peste tot“ există și verticalitate care 
să combată cele două clase prepon-
derente în universul mediatic.

Totodată, privind din alt unghi  
evenimentele politice  din oraș 
mi-am dat seama că, nu am ce 
comenta deocamdată. Bătălia este 
mare și are alte ținte, așa cum am mai 
spus-o în alt material. Locomotivele 
de data aceasta pe plan local, vor fi 
deputații și senatorii și după caz, 
chiar Președintele. Din păcate, 
această locomotivă a devenit un 
handicap pentru moment.

Revenind la deputații și senato-
rii locomotive implicate puternic 
în noul tip de campanie electorală 
pentru alegerile locale, începând cu 

următorul număr voi dedica o ana-
liză a activității acestora. Inevitabil, 
mă voi ocupa și de partide și alianțe. 
Teoretic, România la începtul anu-
lui trecut avea o populație de 22. 
279.000 de persoane si conform 
Biroului Electoral Central, în 2012, 
la vot au fost așteptați aproxima-
tiv 18.313.440 de votanți. Au fost 
votați președinții a 41 de consilii 
județene, 3.187 de primari, 1.338 
membri ai consiliilor județene și 
40.311 de membri ai consiliilor 
locale. Adică, 44 877 de aleși locali. 
De asemenea, la alegerile generale 
românii au ajuns să fie reprezentați 
de 588 de putori, în mare majoritate 
traseiști și/sau penali, aici întrând și 
femeile, bineînțeles. Anul acesta, 
vom vota doar 466 de fețe noi și mai 
multe femei, după mințile unora. 
Cu 5% mai mult peste sfertul din 
întreg este cu adevărat mai mult 
decât nimic!

Cred că, pe oricine care mai 
merge la vot, îl interesează  activi-
tatea celor pe care i-a votat sau îi va 
vota. De asta, m-am gândit că, un alt 
punct de vedere, nestatistic (datele 
alea nu spun mare lucru) ar fi nime-
rit acum la începtul acestui an aglo-
merat pentru politica mioritică. 

Și pentru mine, doamnele vor 
avea întâietate la mica mea analiză. 

Ona ȘTEFÂRȚĂ 

Politicianul pudel și românul demn

Hai să mergem la curve!
 Nu este neapărat un îndemn și nici o rugăminte. Este o realitate și un pas pe care trebuie să îl facem.  
Trebuie să le batem la ușă și să le întrebăm de sănătate, ce mai fac și dacă mai au nevoie de noi.

După cum știți, 
sfârșitul de săptămână 

a fost plin la Brașov 
pe plan politic. 

Competiția asta a 
rezistenței candidaților 

a pierdut startul. Nici 
o formațiune politică 

nu are ceva unitar, ceva 
concret. Totul se reduce 

la bârfe, can-can-uri, 
șoapte „pe surse” 
și mulți alți lingăi 

din noua generație.

O altă caracteristică firească a slugoilor este lașitatea. 
Sunt indivizi servili, lași, ce sunt paralizați de frică. În general 
sunt persoane care nu se implică direct, pentru că nu au curajul 

necesar, ei doar implică pe alții! Ei nu au curajul să lupte 
pentru drepturile lor, singurele lor arme fiind văicăreala sau 

îndemnurile către alții, ce sunt mai puternici, pentru a le apăra 
drepturile lor, conform  principiului: „Luptați voi, câștigăm noi“.

Caricatură de Alexandru GHIZA - ALGHI
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Un comentator anonim al 
intervenţiilor (și argumen-
telor) mele din spaţiul vir-

tual privind necesitatea strategică 
de a construi pentru comunitatea 
din care facem parte un Nou spital 
al Brașovului, mi-a retezat-o brutal 
acum câteva zile, concluzionând 
energic și extrem de sigur pe ade-
vărul lui absolut, că ideea este, nici 
mai mult, nici mai puţin, decât o 
UTOPIE! Adică un proiect imagi-
nar, fantezist, irealizabil, conform 
definiţiei din DEX… 

Măi să fie! Mi-am zis eu, înfi-
orat de perspectiva de a deveni 
vinovatul principal al unei viitoare 
dezamăgiri pentru cele peste 60 
de persoane care și-au făcut public 
crezul în acest proiect, constituind 
Asociaţia Noul spital al Brașovului, 
dar și pentru cele câteva mii de 
susţinători din mediul on-line ai 
acestuia (proiectului), membri ai 
grupului facebook Mediciniştii 
de Braşov susţin Noul spital al 
Braşovului și pentru semnatarii 
petiţiei susţinând aceeași cauză. 
Aoleu! Dacă cumva el (comenta-
torul) și ei (alţi câţiva așa-numiţi 
„realiști“ ai vieţii sociale) or avea 
dreptate? Pe unde mai scot eu 
cămașa, sau, mai intelectual spus, 
cum o să mai calc eu prin Agora fără 

teama de a fi lapidat de mulţimile 
furioase că au fost din nou înșelate, 
tocmai când și-au găsit ceva con-
cret în care să creadă?

Speriat nevoie mare, abia am 
așteptat să mă eliberez de o parte 
din examenele cu studenţii mei 
și mi-am făcut de lucru prin-

tre oameni. Și printre cei 
cunoscuţi, și, mai ales, prin-
tre cei necunoscuţi. După 
câteva zeci de minute, 
dilema care mă consuma 
dispăruse, precum nămeţii 
adunaţi de săptămâna tre-
cută, la întâlnirea cu cele 
+16 grade de ieri. Cum? 
Simplu: Mulţi, mult mai 
mulţi decât am crede, au 
salutat și direct, și indi-
rect, și hotărât, și calm, și 
de aproape, și de departe, 
faptul că luni, 1 februarie 
2016, a devenit data de 
naștere juridică a Asociaţiei 
Noul spital al Brașovului. 
Niciunul dintre aceștia 

nu s-au îndoit că acest lucru se va 
întâmpla, deși nașterea a fost cam 
greoaie, urmare unei serii de pie-
dici administrative inerente unor 
idealiști cum ne considerăm, noi, 
membrii fondatori, că suntem. 

Poate fi acesta un argument al 
valorii proiectului? Sigur nu! Dar 
multitudinea de propuneri venite, 
de te și miri de unde, în sprijinul 
DEZVOLTĂRII acestuia, la care 
se poate alătura congruenţa căilor 
și modalităţilor propuse pentru a 
ajunge la REALIZAREA lui, DA, 
acestea sunt argumente puternice, 
care asigură deja portanţa zborului 
proiectului spre destinaţia finală! 

Ce să mai spunem despre numă-
rul mare al celor care doresc să 
devină membri activi ai asociaţiei? 
Și nu doar ca să se laude cu apar-
tenenţa, ci pentru a-și face efective 
energiile! Bine-bine!, vor ricana 
„realiștii de serviciu“, nervoși că 
li se evaporă nihilismul. Pentru 
ca un nou spital să fie construit în 
Brașov, nu au cum să fie suficiente 

doar entuziasme „de provincie“, în 
primul rând este nevoie de fonduri, 
vor spune ei, mândri că au identi-
ficat miezul din dodoașcă! Pentru 
aceștia, am, pentru început, o pro-
punere-imbold: verificaţi care este 
suma totală pe care CNADNR o 
are de plătit ca despăgubiri firmelor 
asfaltangiilor!

Când veţi constata că cele peste 
350 de milioane de euro ar fi sufici-
ente pentru construirea unui spital 
modern, poate veţi înţelege că se 
poate! La fel cum, cu cele aproape 
100 de milioane de euro pe care 
vrea administraţia Bucureștiului 
să le cheltuie pentru întreţinerea 
spaţiilor verzi anul acesta, s-ar 
putea dota un centru de cercetare 
asociat spitalului. Și asta numai 
în Capitală! Și câte altele ca aces-
tea or mai fi valide, cunoscute sau 
necunoscute nouă, publicului larg, 
chiar și la Brașov, ca să nu vorbim 
decât de sumele ce pot fi recupe-
rate din evaziunea fiscală dovedită 
în Regiunea Centru! 

Stimaţi contestatari ai proiec-
tului! Veţi fi surprinși să aflaţi că 
majoritatea aproape absolută a 
cetăţenilor brașoveni doresc un 
nou spital, un spital „ca lumea“. 
Diferenţa faţă de numărul absolut 
al doritorilor o reprezentaţi voi, cei 
care contestaţi proiectul doar pen-
tru că nu v-a venit la timp ideea, 
și voi, cei care nu sunteţi dispuși 
să canalizaţi toate fondurile dis-
ponibile din bugetul comunităţii 
dinspre panseluţe, sensuri girato-
rii, studii de fezabilitate, cârpeli de 
drumuri și renovări spre această 
destinaţie strategică pentru asigu-
rarea interesului suveran (percepeţi 
nuanţa noţiunii?) al cetăţeanului 
de a i se asigura o asistenţă medi-
cală de urgenţă în spital de calitate. 
Și vorbesc de o calitate așa cum o 
merită, conform cu importanţa 
brașoveanului în raport cu ceea ce 
produce pentru România!

Deși nu credeţi că se pot găsi 
bani pentru un nou spital la Brașov, 
chiar și voi aţi putea ridica glasul 
spre cei care sunt la putere, pentru 
a-i determina să înţeleagă că a venit 
timpul să ne servească și pe noi, nu 
numai pe ei! De ce n-aţi face-o? 
Doar nu aveţi interese contrarii, 
nouă, ăstora din majoritatea cvasi-
absolută de care vorbeam? În ceea 
ce mă privește, am început lupta de 
unul singur în septembrie trecut. 
După două luni s-au adunat zeci 
de fondatori. După încă două luni, 
Asociaţia este legal constituită și se 
poate exprima public, prin inter-
mediul unei conduceri colegiale. 
Ce spuneţi? O fi de rău? Sau o fi de 
bine? Evident că depinde pentru 
cine… Gaudeamus igitur!

Un spital „ca lumea“ în Braşov. O utopie?
Dr. Dan Grigorescu, medic  
primar chirurgie plastică,  
iniţiator şi unul dintre cei  
62 de membri fondatori  
ai Asociaţiei Noul spital  
al Braşovului

Exodul medicilor noștri 
către țări dezvoltate nu este 
doar o aventură a căută-

rii unui loc de muncă plătit mai 
bine. Fenomenul social – este, din 
păcate, un fenomen social – are  
implicații grave asupra societății. 
Nu este afectat doar sistemul de 
sănătate, ci este pusă sub semnul 
incertitudinii capacitatea de însă-
nătoșire a populației și, nu în cele 
din urmă, supraviețuirea fiecăruia. 
Ceea ce se întâmplă seamănă mai 
degrabă cu un atentat la adresa 
siguranței naționale.

Studiile sunt mai mult decât 
îngrijorătoare. Federaţia Europeană 
a Serviciilor Publice arăta, în 2013, 
că aproximativ 3% dintre doctorii 
români și 5-10% dintre asistente 
emigrează în fiecare an.

De la intrarea României în 
Uniunea Europeană, în 2007, peste 
14.000 de medici au părăsit locu-
rile de muncă din România. Iar 
numărul celor care pleacă este mai 
mare decât numărul absolvenților 

de medicină; raportul este de 2500  
de absolvenți, față de 3000  de 
medici care aleg Vestul. 80 la sută 
din studenții facultăților de medi-
cină din România sunt gata să 
plece din țară.

Fostul președinte al Colegiului 
Medicilor, dl. prof. Vasile Asără-
stoaie, a atras de nenumărate ori 
atenția asupra pericolului plecării 
medicilor din sistem. „Apare sen-
timentul de insatisfacție la medicii 
care nu se pot realiza profesional 
pentru că vor să facă și nu pot. 
Toate pleacă de la finanțarea siste-
mului. România rămâne țara care 
alocă cel mai puțin pentru sănătate 
din toate țările Uniunii Europene 
și pe penultimul loc din Europa. 
Dacă vrem să oprim acest exod, 
trebuie să finanțăm corect siste-
mul“, este o declarație a acestuia 
care a ținut și ține prima pagină a 
ziarelor românești.

Un alt motiv pentru plecarea 
medicilor îl reprezintă și continua 
debandadă determinată de schim-
barea aproape anuală a miniștri-
lor și conducătorilor caselor de 
sănătate. Nici nu apucă să își pună 

noul șef strategia pe hârtie, că jocul 
intereselor politice duce la înlocu-
irea sa. La fel, legile și normele se 
schimbă și acestea peste noapte. Să 
nu uităm că, în urmă cu doar câțiva 
ani, au fost desființate o serie de spi-
tale. Mai mult, clasa politică apro-
piată de fostul președinte a încercat 
să schimbe principiile asigurărilor 
de sănătate, favorizând intrarea pe 
piață a marilor firme americane și 
europene, punând Casa Națională 
într-un mare con de umbră. 

Noul ministru al sănătății, dom-
nul dr. Patriciu Achimaș-Cadariu 
susține că sistemul de sănătate 
este mai bun decât media servici-
ilor din societate. Într-adevăr, sunt 

vârfuri de profesie medicală în 
marile centre, avem clinici deose-
bite (cele mai multe, private, însă), 
dar tabloul general nu se citește 
plecând de la vârf, ci de la bază. Iar 
la bază întâlnim situații ca cea de la 
Vaslui, unde singurul medic onco-
log de la Spitalul Județean și-a dat 
demisia, iar patru mii de bolnavi au 
rămas să facă naveta la Iași. La bază 
vorbim despre lipsa medicamen-
telor, sărăcia cazarmamentului, 
spitale neîngrijite și sărace, medici 
de familie copleșiți de numărul de 
consultații și, nu în ultimul rând, 
salarizarea penibilă a medicilor și 
personalului medical din sistemul 
public.

Deşi nu credeţi că se pot 
găsi bani pentru un nou 
spital la Braşov, chiar 
şi voi aţi putea ridica 
glasul spre cei care sunt 
la putere, pentru a-i 
determina să înţeleagă 
că a venit timpul să ne 
servească şi pe noi, nu 
numai pe ei! De ce n-aţi 
face-o?

De ce ne pleacă medicii?

Prof. Dr. MSc. 
Alexandru Vlad Ciurea
Director Științific,
Șef Departament  
de Neurochirurgie
Spital Sanador, 
Bucureşti

Din păcate, ceea ce vede pozitiv domnul ministru, 
nu este rezultatul unui pact național pentru 

sănătate. Încă nu există o privire responsabilă 
către viitor. Există doar haos! Iar în aceste condiții, 

medicii români, școliți mare parte dintre ei din 
banii noștri, ai tuturor, vor pleca în continuare 
spre locuri mai sigure, lăsând în urmă un sistem 

bolnav împachetat în vorbe și intenții bune.
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Alexandru PETRESCU

Karla TITILEANU
decorator

Întâmplarea face că citisem pe net o 
postare foarte pertinentă despre mân-
carea  stradală din Brașov, asta după 

ce văzusem un documentar despre exact 
același subiect, dar din alt oraș, altă ţară, 
altă planetă. Și atunci când îţi atrage cineva 
atenţia, brusc devii conștient de ce se 
întâmplă în jurul tău. Și la o scurtă plim-
bare prin centru i-am dat dreptate autoarei 
postării de pe net. În Brașov nu există con-
ceptul de street food. De ce? Vedeţi că e o 
clădire mare vis-a-vis de Modarom, peste 
parc. Întrebaţi acolo. 

Dar să nu fac polemici. Avem 3 căruţe 

vagon din care se servește vin fert, chiur-
toși, ceva covrigi și gomboţi. Buuun! Dar 
zacuștile, ciorbele de salată, fleicile și lan-
goșii? Nexam. N-avem street food. Tot 
turistul și plimbăreţul trebuie musai să 
stea la restaurant. Avem exemple sute, de 
ce înseamnă tradiţie culinară în alte tări, de 
bucuria cu care se gătește pe stradă, de aro-
mele care se întrepătrund de la o gheretă la 
alta. Bucuria comercianţilor care muncesc  
nu doar la crearea unui meniu original, 
cât și la realizarea unei rulote sau camion 
cât mai atrăgătoare, astfel încât lumea să 
fie atrasă de un concept complet  și com-
plex. Ai să vezi  rulotele cu un design spe-
cific salatelor, îmbrăcate complet în gazon. 
Cele din care se servește cafea, care arată 

a espressor gigant, cașcarabetele cu gogoși 
gigant sau tacos. Camioanele de îngheţată, 
extrem de atrăgătoare în cromatica lor, 
după care aleargă toţi copiii. Și ideile pot 
curge fără oprire.

Și-așa l-am descoperit pe Leo, un tânăr 
brașovean care anul trecut și-a pus ideea 
în practică, evident nu în Brașov, ci în 
Olanda. A cumpărat o rulotă veche și a 
transformat-o în ceea ce azi este atracţia 

evenimentelor culinare din ţara morilor 
de vânt. Biata rulotă a devenit L’Aubergine 
Caravan, o godină ambulantă în care Leo 
gătește pentru alţii, langoși, chiurtoși și 
tot felul de specialităţi din vinete, evident. 
Și-uite așa, succesul vinetei gigant este 
asigurat. În alt oraș, în altă ţară, pe altă 
planetă.

https://www.facebook.com/
ChicAmbient

Tu Ti Tu Tu Tu Tu

Iepure vânătoresc 
cu sos la ceaun
   Ingrediente: 

  1 iepure porționat
Baiț din:
  2 morcovi
  1 rădăcina de pătrunjel
  1 țelină
  2 cepe mari
  3 roșii
  4 linguri de ulei
  1 pahar cu vin
  1 pahar cu apă
  boabe de piper și ienibahar
  foi de dafin

  sare
  smântană

   Preparare: 

Pregătiți baițul din morcovi, pătrunjel, 
țelină, ceapa tăiată solzi, boabe de piper și 
ienibahar, dafin, sare, roșiile tăiate rondele, 
vin și 1 pahar de apă.

Legumele trebuie tăiate feliuțe subțiri. 
Se dau la fiert.

Dupa 2-3 clocote, turnați amestecul fier-
binte peste carnea de iepure. Lăsați o zi în 
acest baiț.

Iepurele porționat se spală și se pune 
într-un ceaun cu ulei încins și se întoarce 
pe ambele parți până se rumenește bine.  
Adăugați legumele din baiț și fierbeți înă-
bușit adăugând din restul de baiț câte puțin 
până când iepurele este bine pătruns.

Se scoate pe platou de lut, se acoperă 
cu smântână și verdeață tocată după gust. 
Musai cu pâine de casă!

Se mănâncă singur, nu se împarte cu 
nimeni! 

Poftă bună!

Strada Alexandru Ioan Cuza nr.24 Telefon: 0268.418.956 

Urgențe: Tel: 0740.088.714 E-mail: contact@health-vet.ro

numărul 7, 5-11 februarie 2016

Eugen TELIȘCĂ, degustător 
autorizat al României

Recomand un Fume Blanc 
elegant care prezintă o 
aromă complexă și intensă de 
piersică și fructe exotice cu 
tușe de vanilie, unt și caramel. 
Cu o textură onctuoasă 
datorată maturării în baricuri 
franţuzești și echilibrat de o 
aciditate ridicată, acest vin 
incântă printr-un post gust 
foarte lung.
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Dragoste de cuşetă
Cătălin BĂDULESCU
brasovorasmagic.ro

L-am găsit în tren. Nu era 
călător ca toţi călătorii. 
Însoţea vagoanele de dor-

mit. Nu din hobby. Asta îi era 
meseria. Conductor clasa a II-a. 
În pantaloni negri și cămașă albas-
tră, înalt și slăbiu, părea un licean 
cu acnee. În acceleratul Arad – 
București suntem singurii treji, 
la 3 dimineaţa. Eu nu am somn 
de la cafelele de Nădlac. Am fost 
o zi vameș. Așa, de documentare. 
Pe el, amintiri ceţoase, păcate de 
cuc și mistreţi, nu îl pot adormi. 
Vorbim. Spovedim. Cuvântul 
arhetip, silaba medicament, reu-
șește minuni controlabile.

Blestem de mistreţ
Are o cătare de bărbat  trecut. 

Trecut de 30 de ani, că altfel e des-
tul de verde. S-a născut  în Ţara 
Haţegului și i-a plăcut că vâneze 
mistreţi. Îi ochea numai cu gloanţe 
din alea, dum-dum. Erau date 
dracului. Explodau când intrau în 
carne și o sfârtecau pe loc. Erau un 
fel de 3 în 1. Bagă cărbuni pe foc, e 
iarnă și e vagon clasa I, dar încălzi-
rea e retro. Aprinde un Carpaţi fără 
filtru, atunci se mai găseau, și mă 
servește cu un ceai nobil. Cu stele. 
Un sfert e coniac. Începe vorbirea: 
„Așa mi-a explodat și mie inima în 
noaptea aceea, cum exploda fierea 
în mistreţi. Niciodată nu am găsit-o 
întreagă. Acum nu știu cât suferau 
ei, barem mureau și gata. De la 25 
de ani am venit la București la o 
unche de-a treia.  Am vrut să mă 
fac domn de oraș, băiat de capitală. 
Să uit de unde am plecat. Să uit de 
mistreţi. Mare domn nu am ajuns, 
cu liceul la seral, dar începusem să 
uit. Noroiaele, uliţa desfundată, 
focul cu lemne. Până în noaptea 
aceea. Ce a urmat mi-a amintit de 
mistreţii uciși. De durerea lor“.

Un abur hai hui îi joacă privi-
rea. Tace scremut, trei gări și o 
haltă. Fumează și se uită spre Cluj. 
„După liceu m-au luat în armată, 
la Caracal. Acolo am cunoscut-o 
pe nevastă-mea. Dată dreacu, 
olteanca! Îi merge gura, de zici că 
e neam cu Dan Diaconescu. Am 
luat-o la București și mi-a făcut doi 
copii în chirie…

Să tot fi fost prin iunie, acum un 
an. Eram de serviciu pe rapidul de 
Cluj. La Turda s-a urcat ea. O fată 
superbă, înaltă, suplă și cu un păr 
lung și creţ, numai inele. Avea niște 
blugi din ăia șucari, tăiaţi la fund și 
genunchi. Am căscat gura ca boul 
la apă. A râs și mi-a arătat biletul. 
De la râsul ăla a început totul. Zici 
că avea zarzări în gât, când râdea. 
Am stat cuminte vreo oră, apoi 
am luat o sticlă de vodcă și m-am 
dus la ea în cușetă. Am vorbit, 
am povestit, am spus bancuri. Ca 
să o fac să râdă. Părea că se leagă 
ceva. Nu a vrut, atunci, în cușetă. 
O cheamă Ariana. Se măritase cu 

un ospătar. Acum era detașat pe 
litoral. Se ducea la el la Saturn. 
Nu îl iubea, părinţii l-au vrut. Cică 
era o partidă… Trenul mergea de 
la București direct la Mangalia. 
Pe la Predeal inima mi-a expoldat 
franjuri. Am rugat-o să mă lase 
să vin cu ea. Am stat trei zile în 
Constanţa la gazdă. A fost dum-
nezeiesc, domn ziarist! Înflorise 
în mine o livadă de zarzări. De la 
râsul ăla al ei. I-am dat graficul și 
mă aștepta la fiecare tură la Cluj. 
Ne iubeam în cușetă, noaptea, în 
triaj. După vreo 3 luni, vin acasă, 
la București și găsesc un bilet în 
ușă: „Vino repede la Cluj! Ariana“. 
M-am îngălbenit. Dacă îl găsea 
olteanca?!  I-am dat telefon. Mi-a 
spus că a rămas însărcinată și vrea 
să ţină copilul. Peste zarzării lui, 
mistreţii au aruncat brumă grea…

Grafică de cuc pe zăpadă
A făcut schimb de tură și s-a 

dus la Cluj a doua zi. A vrut să 

îi dea bani de avort. Nu i-a luat. 
Doar el a luat… Prima palmă de 
la o femeie, acolo, în cușeta dra-
gostei lor. „Ești singurul bărbat 
pe care l-am iubit. Al meu e rău 
de sămânţă. Voi ţine copilul tău. 
Și să nu dea Dumnezeu să ne 
cauţi“!

De la Filiași începe să ningă 
mărunt. Fulgi albi, apoși, dese-
nau pe geamuri, grafică de cuci 
cu mistreţi. Dum – dum al meu 
mă imploră din vorbe: „Ce să fac, 
domn ziarist?! Ești om cu carte, 

umblat prin lume, învaţă-mă ce să 
fac! Cum să îmi las puiul în cuibul 
altuia? Dacă aș fi omorât cuci aș 
fi înţeles, dar așa? Cum să îi spun 
oltencei mele și să o fac să și înţe-
leagă? Viaaţăăă, cum știi tu să le 
plătești pe toate. Fir-ar ai glonţului 
de mistreţi“!

Nu am știut ce să îi spun. 
Aflasem crucea unei povești. Am 
terminat cu el sticla de coniac. 
Milcov. Am adormit greu, amân-
doi. În goana trenului luna sclipea, 
ca un colţ de mistreţ…

www.cramagirboiu.ro

 Ne iubeam în cușetă, noaptea, în triaj. 
După vreo 3 luni, vin acasă, la București 

și găsesc un bilet în ușă: “Vino repede la Cluj! 
Ariana”. M-am îngălbenit. 

Dacă îl găsea olteanca?!  I-am dat telefon. 
Mi-a spus că a rămas însărcinată 

și vrea să ţină copilul”.
Peste zarzării lui, mistreţii 

au aruncat brumă grea…

Plictiseala este starea de spirit a 
unei generații în formare care are 
ca preocupare de bază socializa-

rea pe diverse site-uri de profil. Ciudat 
este că și aici găsim frânturi de gânduri 
de tipul : „plisctiseală maximă”, „viața 
e nașpa”, „n-am ce face“ etc. Rezultă că 
și socializarea virtuală este o formă de 
plictiseală. Dacă stai de vorbă cu un pri-
eten față în față, timpul trece mai ușor 
și într-un mod foarte plăcut pentru 
amândoi. De ce dacă „vorbești pe net“ 
nu se întâmplă la fel? Deoarece comunicarea 
este un act care ne definește ca persoane și ea nu 
se poate desfășura la amplitudine maxima prin 
intermediul unui mijloc impersonal, indiferent 
cât ar fi el de cunoscut și de utilizat. 

Desigur, este plictisitor să stai de unul singur! 
Și iată cum juniorul tău a revenit la scuza de bază 
și la starea lui de spirit preferată.

Ce e de făcut? Încercă să îi înlături această 
stare propunându-i diverse activități. Știu că 
lupta cu sie-ul de socializare este dificilă, dar 
dacă nu îl privești ca pe un dușman, vorbele tale 
vor avea ecou în mintea puștiului. Îndeamnă-l să 
se întălnească cu prietenii lui (reali), să iasă din 
casă. Oferă-i un exemplu în acest sens, pentru că 
trebuie să îți amintești mereu că toți copiii imită 
ceea ce fac parinții lor și își însușesc obiceiurile 
acestora. Organizează programul fiecărui sfârșit 

de săptămână, sau cât de des este 
posibil, astfel încât să petreceți timp 
împreună.

Să profităm din plin de modifica-
rea structurii anului școlar și în aceste 
ultime zile de vacanță să stam mai 
mult afară. Patinajul, schiatul, dru-
mețiile (mai scurte că e frig), înotul 
(acolo unde există piscine acoperite) 
sunt modalități care ne ajută să ne 
scuturăm de proverbiala plictiseală. 
Beneficiul lor este incontestabil și 

din perspectiva consumului îmbelșugat  (dacă 
nu chiar exagerat) de alimente și dulciuri speci-
fic perioadei sărbătorilor, iar ieșirile în grup sunt 
o adevărată încântare.

S-ar putea ca plictiseala să fie combătută și 
prin lectură. Spun s-ar putea , pentru că știu de 
la elevii mei că este o activitate „foaaarte plictisi-
toare“. Totuși, merită încercarea și, astfel, copilul 
tău ar putea descoperi tâlcul afirmației lui Victor 
Hugo „cărțile sunt prieteni reci, dar siguri“ și, o 
dată cu acesta, o lume fascinantă.

Modalități de a petrece timpul liber sunt 
nenumărate. Copilul tău le știe și îi face plăcere 
să le practice, dar, când ai 14, 15, 16 ani este 
„cool“ să fii plictisit! Aici intervii tu – modelul 
de urmat, sfatul cald, îmbrățișarea prietenească, 
adică mama, tata, sau amândoi!

Andreea Kovásznai RĂDULESCU

Mă plictisesc, deci exist!



8 POLITIC
numărul 7, 5-11 februarie 2016

Scriam săptămâna trecută în 
Gazeta Brașovului despre 
respectul pe care trebuie să 

îl acordăm vârstnicilor care ne-au 
lăsat nouă un oraș, iar noi trebuie 
nu doar să creștem orașul, ci și să 
avem grijă de ei.

Una dintre reacțiile generate 
de articolul meu a fost o între-
bare: de câte ori am donat vârst-
nicilor indemnizația de consilier? 
Dincolo de inutilitatea întrebării, 
aceasta propune un tratament 
rușinos pentru persoanele în vâr-
stă: pomana. Nu așa răsplătești 
anii de muncă ai unui om, nu așa 
te îngrijești de nevoile lui, nu așa 
îi alungi sentimentul că a fost 
abandonat. Nu de gesturi perso-
nale este nevoie, ci de implicarea 
comunității, adică a tuturor.

Pensionarii sunt o categorie 
defavorizată în România. Pensiile 
sunt în general mici și foarte mici, 
costurile vieții – de la mâncare, 
la întreținere – sunt mari, iar 
sănătatea se întreține, la rândul 
ei, cu greutate. Costurile sunt și 
aici mari. Pe mulți dintre bătrâni 
îi ajută copiii, dar și aceștia sunt 

apăsați de propriile facturi, cre-
dite, probleme. Ca să nu mai spun 
că foarte mulți tineri și adulți 
activi și-au găsit de lucru în stră-
inătate, departe de casă. Copiii 
lăsați acasă de cei care muncesc 
peste graniță au fost mereu temă 

de dezbatere. Dar pentru părin-
ții în vârstă, rămași fără ajutor și, 
de multe ori, singuri, nimeni nu a 
făcut nimic.

Comunitățile moderne au 
găsit soluții pentru toate tipurile 
de nevoi sociale. Putem găsi și 
noi! Concret, la Brașov, în cadrul 
Direcției de Servicii Sociale 
din Primărie, putem înființa un 
Serviciu de Asistență Medicală 
la Domiciliu. Primăria are baza 
de date cu persoane vârstnice, e 
nevoie de câteva asistente medi-
cale care să poată să facă o injec-
ție, să poată măsura tensiunea sau 
glicemia, dar să și poată observa 
dacă vârstnicul de care au grijă se 
poate întreține sau dacă are tot ce 
îi trebuie ca să trăiască. Conform 
bazei de date, oamenii din acest 
serviciu îi vor contacta pe bătrâni 
și, totodată, vor răspunde apeluri-
lor acestora. Un număr de telefon 
scurt și un parteneriat cu opera-
torii de telefonie vor simplifica 
procedura. Lucrurile pot fi duse și 
mai departe, iar vârstnicilor le pot 
fi oferite, prin acest parteneriat, 
telefoane speciale. Toți operatorii 

de telefonie au aparate dedicate 
vârstnicilor, ușor de manevrat, 
cu taste mari și sonor puternic. 
Integrarea acestui serviciu cu cel 
de urgență (112) nu este deloc 
complicată. În funcționarea aces-
tui serviciu se pot implica asocia-
țiile umanitare, bisericile, școlile, 
cabinetele medicale și policlini-
cile, serviciile sociale publice, dar 
și mulți voluntari. 

Pentru a funcționa eficient 
și pentru a crea o relație directă 
pensionar-asistent medical, servi-
ciul va repartiza angajații pe car-
tiere. Conform datelor pe care le 
dețin, un număr de 18 asistenți și 
asistente acoperă fără probleme 
această nevoie. Ca buget, e destul 
de simplu: 18 salarii medii lunare 
înseamnă 48.600 lei, cu taxe și 
impozite cu tot. Adică, 583.000 

lei într-un an. Dotarea inițială cu 
stetoscop, tensiometre și aparate 
de măsurat glicemia se ridică la 
aproximativ 10.000 lei, în funcție 
de furnizor și calitatea echipamen-
telor. Dotarea cu telefoane, testere 
și consumabile mai costă 5000 lei 
pe an. 

Serviciul de Asistență Medicală 
la Domiciliu poate funcționa ast-
fel cu un buget anual de aproxima-
tiv 598.000 lei (132.000 EURO). 
Sunt sigur că acest buget poate fi 
crescut prin contribuția sponso-
rilor, iar voluntarii vor avea și ei 
un cuvânt de spus. Un oraș ca al 
nostru nu numai că are forța să 
susțină un astfel de serviciu public 
destinat persoanelor în vârstă, dar 
are obligația să o facă!

Cătălin LEONTE

Serviciul de Asistență Medicală la Domiciliu
Proiect pentru vârstnici

Comunitățile moderne au găsit soluții pentru 
toate tipurile de nevoi sociale. Putem găsi și noi! 

Concret, la Brașov, în cadrul Direcției 
de Servicii Sociale din Primărie, putem înființa 
un Serviciu de Asistență Medicală la Domiciliu.

De dragul imaginației, ne 
putem gândi că o serie 
de studenți talentați 

din cadrul facultăților SEAA ori 
Sociologie realizează aici o serie 
de sondaje atât de utile instituți-
ilor locale dar și studii electorale, 
mai mult sau mai puțin prelucrate, 
toate, bineînțeles, gratuit! 

O altă firmă în care dl. Brătucu 
are interese este SC Multi 
Consulting Group Brașov, unde 
acesta deține poziția de acționar cu 
15/100 cotă parte. Firma asigură 
consultanță de marketing inclusiv 
unor instituții în care dl Brătucu 
deține interese sau care sunt în sub-
ordinea unor instituții din cadrul 
administrației locale! 

Firma SC Multi Consulting 
Group Brașov numără printre clien-
ții săi: Primăria Brașov, Compania 
APABv, Consiliul Județean Bv, SC 
Graells & Lonch, Consiliul Local 
Brasov etc. Bineînțeles că despre 
concurență neloială departamentu-
lui de Marketing din cadrul facultă-
ții pe care o păstorește, nici nu poate 
fi vorba! La ambele firme enu-
merate anterior, coleg de muncă 
asiduă este chiar… soția sa, psih. 
Tamara Oana Brătucu, care la rân-
dul ei este și Director al Centrului 
de Educație Incluzivă și cadru aso-
ciat la Facultatea condusă de soțul 
său. Și tot în cadrul aceleiași firme, 
tot în funcție de consultant princi-
pal, îl găsim pe nimeni altul decât 

pe dl. Doru Dima, patronul firmei 
Dima Consulting Group. Că prie-
tenii/partenerii la nevoie se cunosc, 
o atestă faptul că, angajată fiind 
la firma Dima Consulting Group, 
d-na conf. dr. Dima Gabriela (o fi 
oare doar o potrivire de nume?), 
de la catedra de Sociologie a 
Universității Transilvania a benefi-
ciat între anii 2011-2013 de un pro-
iect POSDRU/90/2.1/S/63742 
– VIA, în parteneriat SC Profiles 
International SRL, Brașov cu 
Ministerul Educației Naționale. 
Drept urmare, nu multe instituții 
de învățământ au reușit să scape 
din acest proiect, cu o valoare foarte 
mare: 10.303.021,80 lei! Nimic 
extraordinar, nu-i așa, faptul că SC 
Profiles International SRL, promo-
toare a megaproiectului VIA nu 
este alta decât… Dima Consulting 
Group, respectiv un avatar al aces-
teia. Trebuie de asemenea știut 

faptul că pentru a accesa un ast-
fel de proiect în parteneriat cu 
Ministerul Educației și Cercetării 
trebuia o cheie potrivită în ușa 
potrivită a ministerului, astfel încât 
grupul țintă să fie unul variat, bogat 
și extins, pentru a justifica mag-
nitudinea proiectului. Este desi-
gur o pură întâmplare că dl. prof. 
Brătucu este încă din 2006 mem-
bru al comisiei de marketing din 
cadrul CNATDCU, forul suprem al 
MEC care acordă în mod unic toate 
titlurile de profesor și conferențiar 
universitar dar și de cercetător. O 
altă realizare, care atestă vechimea 
relațiilor Primăria Brașov – Dima 
Consulting Group este și primul 
succes de anvergură a ,,asociației“: 
Incubatorul de Afaceri Brașov. Un 
proiect implementat de Programul 
Natiunilor Unite pentru Dezvoltare 
și sprijinit de Primăria Municipiului 
Brașov din 2006. De maximă 
relevanță este sediul acestui con-
glomerat format din Incubatorul 
de Afaceri, Dima Consulting 
Group, Profiles International 
și Multiconsulting Group, aflat 
într-o clădire aproape invizibilă de 
pe strada Mirăslău. Dar, de ceva 
vreme nu mai este niciun secret: 
Campania pentru alegerile locale 
din 2004, câștigate de George 
Scripcaru, a fost coordonată de 
doi oameni, Doru Dima și Gabriel 

Brătucu. A treia poziție de interese a 
d-lui Brătucu este cea de membru în 
CA al SC Graells&Llonch Prejmer 
(obiect de activitate: Dezvoltare/
promovare imobiliară), care la rân-
dul ei se numără printre clienții 
firmei SC Multi Consulting Group 
Brașov. Firma, spaniolă, este speci-
alizată să opereze în parcuri indus-
triale, iar Parcul industrial Prejmer 
îi priește de minune, fiind deosebit 
de activă în asocieri interesante! 

Dar, de departe, perla spiritului 
antreprenorial de care dă dovadă 
omniprezentul Decan o repre-
zintă funcția de Președinte al CA 
al FIN-ECO SA Brașov. ECO-FIN 
SA este parte a grupului Ecorom, 
care la rândul său făcea parte din 
concernul italian de salubritate, 
Gesenu. Cu un buget de aproape 
cinci milioane de euro, (nu este prea 
clară proveniența banilor) Giuliano 
Lombriggi, patron al Ecocave 
Italia, a realizat prima groapă eco-
logică de la Brașov în anul 2004 iar 
prin firma mixtă româno-italiană 
Ecorom a cumpărat firma de salu-
britate a municipiului Brașov, SC 
Comprest SA. Ulterior, aceste firme 
de salubritate au fost achizitionate 
de „prințul asfaltului“ din Brașov, 
Marcel Butuza, bunul prieten al 
primarului Scripcaru, prin grupul 
de firme Vectra. Firma a mers pe 
profituri din ce în ce mai mari an de 

an și totuși, anul trecut se zvonea că 
a intrat în procedură de lichidare. 
Cu o puternică aromă de ,,succes“ 
financiar româno-italian, inovație a 
unor universitari și politicieni bra-
șoveni deloc singulară în peisajul 
local, firma ECO-FIN SA  inaugura 
în 2010 cea mai modernă staţie de 
sortare a deșeurilor din România în 
urma unei investiţii de 3,4 milioane 
de euro, din care 1,4 milioane de 
euro erau fonduri structurale. Însă, 
după ani de profituri frumușele, în 
2015 firma se afla în procedură de 
lichidare scoțând la vânzare linia 
tehnologică de sortare a deșeurilor 
pe suma de 1,75 milioane euro. Oare 
fondurile structurale atrase au fost 
insuficiente? Ceva pare putred deși 
ecologic! Totuși, lucrurile nu merg 
chiar rău cu firmele d-lui Butuza, 
atâta timp cât Vectra International 
și Vectra Logistics chiar și în proce-
dură de insolvență funcționează, iar 
Comprest SA are în continuare con-
tracte cu instituții din Brașov printre 
care și Universitatea Transilvania. 

Dar, de departe, cea mai fru-
moasă realizare/recunoaștere a 
multivalentului universitar este 
obținerea, în anul 2008, din partea 
Consiliului Județean Argeș, împre-
ună cu alte 352 de personalități, a 
titlului de ,,Fiu al Argeșului“ știut 
fiind că dl. Brătucu s-a năcut la 
Schitu Golești, același județ. 

În cadrul aceleiași frumoase cere-
monii au fost decorați cu ordinul 
„Cetățean de Onoare al județului 
Argeș“ alte 20 de personalități, din-
tre care nu putem să nu-l remarcăm 
pe... Mencinicopschi Gheorghe - 
director al Institutului de Cercetare 
Alimentară București (actualmente 
– fost director și mai puțin în liber-
tate!). Dar dl. Decan poate să stea 
liniștit în privința acestui titlu; pe 
vremea aceea nu exista încă pro-
blema „conflictului de interese“!

Mihai COSTEL

SC Primăria Brașov-Universitatea Transilvania SRL
Din ciclul: Oameni pe care ne bazăm!

Firma SC Multi Consulting Group Brașov 
numără printre clienții săi: Primăria Brașov, 

Compania APABv, Consiliul Județean Bv, 
SC Graells & Lonch, Consiliul Local Brasov etc. 

Bineînțeles că despre concurență 
neloială departamentului de Marketing 

din cadrul facultății pe care o păstorește, 
nici nu poate fi vorba! 



Cristian 
MACEDONSCHI

Președinte  
APDT Brașov,
Consilier Local 
din partea FDGR

Candidatura pierdută a 
Brașovului pentru titlul 
de Capitala Culturală 

Europeană 2021 arată cât de puțin 
respect avem pentru cultura noas-
tră, pentru toți cei care au pus 
umărul la dezvoltarea Brașovului 
și pentru toți cei care muncesc să 
îl crească astăzi. Nu atât pentru că 
am pierdut o competiție, ci pentru 
modul în care am pierdut - rușinos, 

plin de ascunzișuri, fără să ne asu-
măm răspunderea, fără să învățăm 
nimic din asta.

 Nu mă feresc să spun că dacă 
nu ar fi existat un raport oficial al 
Uniunii Europene privind procesul 
de selecție în cazul României, poate 
că nu am fi aflat niciodată de ce am 
pierdut șansa de a intra în etapa 
următoare de selecție pentru titlul 
de Capitală Culturală Europeană în 
2021. Așa cum niciun membru al 
Forumului German nu a fost invitat 
la lansarea proiectului, în luna iunie 
a anului trecut, așa mi-am pierdut 
încrederea că am fi primit explicații 
coerente din partea administrato-
rilor orașului. Și nu uitați, vorbim 
despre un oraș în care multicultu-
ralismul este cheia, în care minori-
tățile au contribuit enorm la con-
servarea vieții culturale și a direcției 
europene pentru Brașov, din toate 
punctele de vedere.

 Lăsând la o parte jignirea adusă 
în vară, ar fi trebuit să ne concen-
trăm pe succesul acestui proiect, 
cu victoriile sale de etapă, în loc să 
eșuăm înainte de a avea măcar oca-
zia să arătăm de ce suntem în stare. 
În schimb, noi am ales să ne ascun-
dem după măsuri lipsite de sub-
stanță, după proiecte de excluziune 
socială, în loc să fim onești și trans-
parenți cu toți membrii comunită-
ții brașovene. În loc să consultăm 
brașovenii, sa le ascultăm opiniile și 

să facem un proiect care să îi repre-
zinte pe ei cu adevărat, nu interesele 
unora sau ale altora.

 Ce credeam noi  
și ce a crezut juriul

 Printre problemele semna-
late de UE - care trebuie să ne dea 
serios de gândit - se numără faptul 
că titlul ales nu este potrivit pen-
tru o capitală culturală, „Europa 
Corona“fiind mai degrabă adecvat 
unui proiect turistic - mă întreb, 
a existat oare intenția reală de a-i 
implica și pe brașoveni în alegerea 
sa? Apoi, conceptul dual nu a fost 
bine primit de juriu, care a con-
siderat că separarea pe o dimen-
siune locală și una europeană nu 
are chiar atât de mult sens pe cât 
credeam. Nu știu dacă am fi putut 
anticipa cumva acest rezultat, însă 
am fi putut cel puțin să ne asigu-
răm că avem un concept al nostru, 
care ne reprezintă și cu care vrem 
să ne prezentăm în lume. Mai mult 
decât atât, cum succesul nu vine 
fără muncă, studierea modelelor de 
succes (unul chiar la Sibiu - atât de 
accesibil!) și a strategiei întregului 
program reprezintă un pas fără de 
care nu se poate!

 Asociația Metropolitană Brașov 
pare să se scuze acum, după ce eva-
luatorii dosarului de candidatură 
pentru Brașov au remarcat faptul că 

„lipsa capacităţii manageriale pen-
tru evenimentele culturale depuse, 
abordarea inadecvată a relaţiei cu 
celelalte comunităţi etnice din oraș, 
dar și producţiile contemporane 
prea puţin văzute în programul pro-
pus pentru 2021 au fost doar cîteva 
dintre «bilele negre» consem-
nate de experţii evaluatori” (după 
cum scrie Monitorul Express). Mă 
bucură să citesc că sunt optimiști, 
dar nu poți șterge o oportunitate 
pierdută cu niște simple declarații 
- așteptam soluții reale, după tot 
suportul de care „s-au bucurat“ din 
partea Primăriei Brașov în scrierea 
proiectului de candidatură.

 Maghiarii și sașii  
chiar au fost uitați?

 Îmi vine greu să cred, mai ales 
atunci când inclusiv cei care au 
scris acest proiect poate au prie-
teni, vecini, colegi maghiari și sași. 
Poate au terminat un liceu maghiar 
sau german, ori poate trec zilnic 
pe lângă ele. Sau pe lângă clădi-
rile construite de comunitate, pe 
străzi ce poartă numele membri-
lor comunității. Nu ne-am dorit 
niciodată să fim priviți diferit, însă 
excluderea noastră din proiect este 
o chestiune de bun simț, de respect 
față de întreaga moștenire culturală 
și față de întregul viitor cultural al 
Brașovului.

Dacă excluzi comunități care 
trăiesc aici de sute de ani, cum îți 
propui să incluzi comunități noi, 
să fii deschis, corect și european? 
Juriul a dat o lecție elegantă, însă 
nu știu dacă în felul acesta noi vom 
înțelege cu adevărat ceva.

Transparența pare o idee 
bună, dar nu și pentru noi

Juriul a argumentat faptul că 
structura managerială a proiectu-
lui, în special procesele ce țin de 
consultări și luarea deciziilor, nu 
a fost una clară și corect prezen-
tată. Aproape ca în orice alt pro-
iect local - nu există transparență, 
deciziile nu se iau participativ, nu 
putem nici pune pe hârtie cum 
am putea să facem așa ceva. Pur 
și simplu nu este parte din cultura 
liderilor noștri și nu avem ce prelua 
de acolo. Ce să mai vorbim despre 
viziune, obiective pe termen lung 
sau valori? 

 Pe viitor imi doresc ca Brașovul, 
acest „Burg“ multicultural cu o tra-
diție europeană de peste 800 de 
ani, să-si recapete poziția fruntașă 
pe care o merită iar in acest an. 
Deasemenea îmi doresc ca brașove-
nii să-și aleagă Primarul cu viziunea 
cea mai europeană dintre cei care se 
înscriu în cursă, pentru a asigura o 
dezvoltare sănătoasă și durabilă a 
orașului.

De ce am ratat șansa de a deveni Capitală Culturală?
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Sâmbătă 30 ianuarie,  a avut 
loc Conferinta Judeţeană a 
Partidului Ecologist Român. 

A fost ales Biroul Permanent 
Judeţean al Filialei Braşov, care 
a fost validat de Preşedintele 
Partidului Ecologist Român, dom-
nul Dănuţ Pop prezent la lucrările 
Conferinţei, alaturi de preşedin-
tele executiv, Cătălin Nămăescu. 
„Mulţumim tuturor colegilor care 
s-au alăturat demersului nostru pol-
itic, tuturor simpatizanţilor care ne 
încurajează si care au înteles ca ecol-
ogismul este singura doctrină politică 
care mediază raportul Om - Natura 
într-un mod eficient“, a spus Dănuţ 
Pop.

Preşedinte al Filialei Judeţene a 
fost ales domnul Ionel Goidescu, 
fost Primar al oraşului Predeal, 
deci un cunoscător al domeni-
ului administrativ. Funcţia de 
Primvicepreşedinte a fost ocupată 
de făgărăşeanul Nicolae Postolache, 
profesor de geografie, un ecologist 
practicant prin profesie, cu expe-
rienţă managerială în domeniul 
educaţiei. Alături de cei doi au 
fost aleși vicepreşedinţii, coordo-
natorii de organizaţii  municipale, 

orăşeneşti sau comunale.
În perioada următoare vor fi 

validați candidații la funcțiile din 
administrația publică locală. Este 
clar că Partidul Ecologist Român 
devine un partid politic tot mai 
vizibil la nivelul judeţului Braşov şi, 
cu siguranţă, va avea un cuvânt de 
spus la viitoarele alegeri.

Cu această ocazie s-a prezenta-
tat Programul Politic al Partidului 
Ecologist Român şi Programul 
de măsuri, fiind menţionate în 
mod expres valorile promovate de 
Partidul Ecologist Român:
 PER consideră recunoaște-

rea și aplicarea regulilor dezvoltării 

durabile ca pe un factor esențial al 
creșterii economice și o condiție 
principală a unui climat social echi-
librat și constructiv.
 PER crede cu tărie că  fiecare 

român merită să aibă un cuvânt de 
spus în deciziile care îl privesc, prin 
urmare vom lucra pentru a spori 
participarea cetățeanului la toate 
nivelurile de guvernare, locală sau 
centrală.
 PER consideră că societatea 

românească trebuie să conștienti-
zeze importanța echilibrului ecolo-
gic, să învețe să trăiască în limitele 
ecologice, în așa fel încât  genera-
țiile viitoare să beneficieze și să nu 

sufere de pe urma practicilor gene-
rației noastre. 
 PER consideră că este nece-

sară o modificare de structură în 
ceea ce privește reformarea   siste-
melor publice și nu doar redimensi-
onarea  lor, repoziționarea adminis-
trației în procesul descentralizării 
și nu doar simpla manipulare insti-
tuțională, refacerea filosofiei fis-
cal-bugetare și nu doar asigurarea 
echilibrelor macroeconomice.
 PER pune la baza ecologiei 

politice principiile libertății, ale 
inițiativei private, ale competiției 
corecte și ale garantării proprietății

Opțiunea   politică a PER este: 

stat de drept și eco-capitalism.  
Aceasta înseamnă respect față de 
principiile echilibrului și controlu-
lui reciproc al puterilor în stat, ale 
apărării libertăților individuale și 
ale încurajării dezvoltării eco-capi-
talismului sub toate formele sale: 
uman, industrial, financiar, tehno-
logic, cultural ori funciar, în sco-
pul creșterii bunăstării   românilor, 
dar numai în condițiile protejării 
mediului și cu respectarea princi-
piului dezvoltării durabile.
 PER consideră că este nece-

sară o activitate politică de redi-
mensionare a rolului statului prin 
întărirea rolului său ca garant al 
drepturilor constituționale și al 
bunei funcționari a piețelor.
 PER consideră că princi-

palul mijloc de modernizare și 
de ridicare a nivelului de trai îl 
constituie  efortul propriu-națio-
nal  prin valorificarea potențialului 
intern, lărgirea și perfecționarea 
pieței interne, ridicarea nivelului 
de educație și încurajarea inițiativei 
antreprenoriale a capitalului 
autohton.

Ionel GOIDESCU, 
Preşedinte PER Filiala Braşov

PER Braşov și-a ales conducerea și a prezentat programul politic

Tr ă i m 
î n t r - o 
c o n t i -

nuă comedie de 
moravuri soci-
ale și politice, ca 
în opera mare-
lui dramaturg 

român Ion Luca Caragiale; în care 
reedităm puţin contextul și subiec-
tul principal, înlocuindu-l cu plân-
geri penale făcute împotriva profe-
soriilor. O parte dintre elevi acuză 
un profesor de chimie de agresiuni 

verbale și fizice, o 
altă parte îl apără; ne 
punem întrebarea oare 

cum se va termina aceasta come-
die… nu contest că profesorul nu ar 
avea vreo vină, însă să nu uitam că 
cu toţii am trecut prin același sistem 
educaţional în care am văzut multe 
cazuri de agresiune verbal și fizică la 
adresa dascălilor. Cert este că adevă-
rul se află la mijloc, nu putem învi-
nui pe nimeni, problema se află la 
baza sistemului educaţional precar 
din România; care încetul cu încetul 
„reformă cu reformă“ se îndreaptă 
de ani buni pe o abruptă pantă a 

dezastrului, din care se desprinde 
o parte dintre elevi ajung infractori 
sau cetăţeni de joasă speţă, o altă 
parte a acestora infimă ce-i drept ce 
reușesc și se specializează în diferite 
domenii;  și profesori îmbătrâniţi 
didactic pierduţi în cumulul de ani 
de predare lipsiţi de intres și moti-
vre în a mai educa și școli tineri.  
În esenţă, eu unul, m-am săturat 
ca fiecare ministru sau politician, 
să vină să  anunţe o nouă reformă 
a sistemului educaţional, care să 
îngreuneze iarăși și iarăși procesul 
de „Normalizare“ pe care cu toţii 
ni-l dorim; cred că este momentul  

după cum spunea  Albert Einstein 
„trebuie să înveţi regulile jocului, 
ca apoi să joci mai bine decât toţi 
ceilalţi!“  Cei mai mulţi tineri nu 
înţeleg că neparticipând la procesul 
electoral de votare, neexprimân-
du-și dreptul constituţional de a 
vota; aceștia nu își folosesc, cu pro-
prie știinţă cea mai puternică armă, 
„Votul“ pentru care mulţi oameni 
și-au sacrificat vieţiile; permiţând 
totodată trimiterea unor nonvalori 
în cadrul legislativului.

Haideţi să facem un joc de ima-
ginaţie… dacă marea majoritate am 
și accţiona practic și ne-am exprima 

prin vot, nu doar să ne exprimăm 
în on-line ci și în cabinele de vot 
cum ar fi?! În politică ca și în fotbal, 
toată lumea „se pricepe“ și cu toţi își 
dau cu părerea, au impresia că sunt 
conducători redutabili dar, nu toata 
lumea s-a născut  «team leader» - 
ţara are nevoie și de «muncitori» 
nu doar de coordonatori dacă toţi 
am fi conducători ce/pe cine am 
mai coordona?!  

Cred cu tărie și sper din tot 
sufletul că vom deveni conștienţi că 
schimbarea începe cu noi înșine!

Silviu MOLDOVAN – Prim-
vicepreşedinte BP TNL Braşov

Curat murdar!
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În timp ce clasa politică 
încearcă să se pună de acord 
cu modul de organizare a 
alegerilor locale, Gazeta 
Brașovului a stat de vorbă cu 

unul dintre consultanții de comu-
nicare de la București – Tudor 
Artenie, care a lucrat și la Brașov și 
cunoaște bine mediul nostru poli-
tic. Mai mult, el și-a lansat recent 
la Librăria Okian ultimele două 
cărți, în prezența mai multor poli-
ticieni, oameni de afaceri și profe-
sori brașoveni.

Gazeta Braşovului: Bătălia 
pentru alegerile locale a început cu o 
dezbatere privind tururile de scrutin. 
Pe cine avantajează alegerea prima-
rului într-un singur tur?

Tudor Artenie: În principiu, 
un asemenea mod de alegere 
îl avantajează pe primarul în 
funcție. Adică, la nivel național 
avantajează PSD. De aceea social-
democrații se opun schimbării 
acestui model. Liberalii forțează 
puternic întoarcerea la sistemul 
cu două tururi, realizând că sunt 
în dezavantaj. Problema reală 
este însă că, deși formula cu două 
tururi este evident mai aproape de 
sistemul democratic, schimbarea 
legii electorale cu puțin timp îna-
inte de alegeri este nedemocratică. 

Gazeta Braşovului: Într-un 
tur sau două, alegerile vor fi peste 
câteva luni. Campania pare să fi 
început deja. Partidele și-au anunțat 
candidații și fiecare se va bate pentru 
voturi. 

Tudor Artenie: Chiar dacă 
modul de desfășurare a campani-
ilor electorale a fost reglementat 
mai strâns decât până acum – și 
mă refer mai ales la finanțarea 
acestora – campaniile vor fi, fără 
îndoială, dure. Sper însă că actorii 
politici au înțeles mesajul extrem 
de acut al societății românești și 
se vor folosi de aceste alegeri ca să 
producă acea schimbare profundă 
pe care o dorim cu toții. Mai cred, 
totodată, că încăpățânarea celor 
obișnuiți cu statutul nemeritat de 
om politic vor face tot ce le stă în 
putere pentru a rămâne în joc. 

Gazeta Braşovului: Dar cei 
care au probleme nu vor mai can-
dida, întrucât există acele coduri de 
integritate.

Tudor Artenie: Teoretic, așa 
este. Practic, codurile de integri-
tate se bazează pe acțiunile unor 
instituții ale statului – ANI, DNA, 
justiție. Dacă ne uităm la celebrele 
stenograme care încearcă să sus-
țină vinovăția unor politicieni cer-
cetați acum, vedem că multe din-
tre ele sunt vechi. Altfel spus, ne 
putem trezi atât la nivel local cât și 
la nivel central, cu aleși „curați“  în 
momentul votului, dar care intră 
în cercetare mai târziu. Societatea 
cere însă ceva mai mult decât 
coduri de integritate.

Gazeta Braşovului: Cum ar fi?

Tudor Artenie: Oamenii vor 
să fie reprezentați de alt tip de 
oameni politici. Curați, responsa-
bili, profesioniști.

Gazeta Braşovului: Păi și de 
unde credeți că pot apărea alt fel de 
oameni în partide? Plus că cei care 
fac parte din societatea civilă sau 
profesioniști din diverse domenii nu 
par deloc atrași de politică.

Tudor Artenie: Tabloul politic 
a fost prea intens colorat de per-
sonaje care au folosit demnitatea 
publică pentru a se îmbogăți. De 
aceea, e un tablou compromis, lip-
sit de atractivitate. Pe de altă parte, 
fără implicarea profesioniștilor, 

schimbarea nu poate avea loc. În 
egală măsură, cred că trebuie să 
fim atenți la cei “educați” în par-
tide după chipul și asemănarea 
baronilor. Aceștia vor trece testul 
de integritate, dar ce vor face când 
ajung „la butoane“?

Gazeta Braşovului: Dar nu 
putem gândi nici așa, că toți sunt 
corupți.

Tudor Artenie: Corect. Nu 
toți sunt corupți, iar pe corupți 
iată că are cine să îi prindă. Dar a 
fi cinstit nu e suficient. Politicianul 
trebuie să facă performanță. Și 
să răspundă pentru deciziile pe 
care le-a luat sau nu le-a luat. În 
România postdecembristă, nimeni 
nu e responsabil pentru nimic. 

Gazeta Braşovului: Vorbiți de 
un fel de contract...

Tudor Artenie: Votul este 
semnătura cetățeanului pe con-
tract. Jurământul depus de cel ales 
este cealaltă semnătură. Singurii 
care au suferit de pe urma presta-
ției în general lamentabile a politi-
cienilor români sunt cetățenii, cei 
care au semnat primii contractul.

Gazeta Braşovului: Ați lucrat 
cu mulți politicieni. Și-au respectat 
contractul?

Tudor Artenie: Nu pot vorbi 
despre cei care mi-au fost clienți. 
Dar un consultant într-o campa-
nie electorală nu înlocuiește omul 
politic, ci îl ajută să își transmită 
mai bine mesajul. Eficientizează 
comunicarea, alimentează mijloa-
cele de diseminare a mesajelor, 
face recomandări.

Gazeta Braşovului: Cât va 
conta mediul online în alegerile din 
2016? 

Tudor Artenie:  Mai mult decât 

își imaginează cei care nu au încre-
dere în online și mai puțin decât 
și-ar dori marketerii specializați. 
Prezența online crește notorieta-
tea candidaților, poate mări sim-
patia publicului față de aceștia și 
menține contactul direct cu ale-
gătorii. Relația directă și în timp 
real dinamizează comunicarea. Pe 
de altă parte, ca să ajungi să obții 
acea primă semnătură pe contract, 
e nevoie să privești omul în ochi. 
O mie de like-uri pe Facebook nu 
fac cât o strângere de mână!

Gazeta Braşovului: Ați lucrat 
și la Brașov. Cum ați defini politica 
brașoveană din acest moment?

Tudor Artenie: Brașovul a 
fost dintotdeauna un paradox. Un 
oraș plin de muncitori, care a votat 
mereu cu dreapta. De aceea, pozi-
ționarea forțelor politice a fost des-
tul de complicată. În urmă cu mai 
mulți ani, liberalii aveau printre 
ei o mulțime de oameni angajați 
în sistemul public, iar social-de-
mocrații aveau printre ei mulți 
oameni de afaceri. De-a lungul 
timpului, partidele din România 
s-au urât, apoi s-au aliat, apoi s-au 
despărțit... Iar la Brașov, un oraș în 
care toată lumea cunoaște pe toată 
lumea, aceste căsătorii și divorțuri 
repetate au scăzut credibilitatea 
liderilor locali. Eu cred că politici-
enii brașoveni încă nu au ieșit din 
această confuzie și nici nu cred că 
mai au argumente tari pentru cam-
pania electorală. Ca să răspund la 
întrebare, politica partidelor bra-
șovene este sub vremuri...

Interviu realizat de 
Anastasia NICOLAE

Foto: Claudiu POSTELNICU

Tudor Artenie, 
consultant în comunicare: 

„O mie de like-uri nu fac 
cât o strângere de mână!“

Braşovul a fost 
dintotdeauna un 
paradox. Un oraş 
plin de muncitori, 
care a votat mereu 
cu dreapta. De aceea, 
poziționarea forțelor 
politice a fost destul 
de complicată. În 
urmă cu mai mulți 
ani, liberalii aveau 
printre ei o mulțime 
de oameni angajați 
în sistemul public, 
iar social-democrații 
aveau printre ei mulți 
oameni de afaceri. 
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Vorbeam săptămâna trecută 
despre cum se duc la stat 
banii din câștigurile noas-

tre pe care cu onor îi cheltuim în 
țară. Și promisesem că săptămâna 
aceasta să vorbesc despre cum 
cheltuie banii noștri statul nostru.

Așadar, ceea ce se strânge la 
bugetul de stat prin intermediul 
ANAF-ului, se depune într-un 
cont comun numit generic 
„Bugetul de stat“. Guvernul pro-
pune parlamentului la sfârșitul fie-
cărui an cum să împartă „Bugetul 
de stat“. Parlamentul adoptă, 
și banii se duc către ministere. 
Ministerele se apucă de cheltuieli. 
Bun! Mai sunt și banii din taxe și 
impozite locale care se strâng la 
bugetul primăriilor. 

Sunt trei căi pe care statul 
cheltuie bani noștri

Prima cale e alcătuită din 
cheltuieli la nivel de subzistență. 

Sănătatea sau sistemul sanitar de 
stat la noi în țară este praf. Spitalele 
vechi și slab utilate. Adevărate 
bombe biologice. Medicamentele 
de ultimă generație pentru boli 
grele nu sunt decontate. Serviciile 
medicale care nu sunt de urgență 
sunt prestate pe banii pacienți-
lor de către clinicile private, sau 
poți fi trecut pe listă de așteptare 
până când CAS-ul aprobă ana-
liza gratuită pentru afecțiunea ta. 
E adevărat că pe alocuri, acolo 
unde manageri își dau interesul, și 
unde „votează“ politic cu cine tre-
buie, lucrurile arată altfel. Există 
saloane și secții  de spital la stan-
darte europene. Dar le număr pe 
degetele de la o mână. 

Educația gratuită. „Cornul 
si laptele“. Renovări facute greu, 
uneori și pe banii părinților.  
Laboratoare moderne de informa-
tică, sau limbi străine, sau științele 
naturii? Pe alocuri, acolo unde au 
gasit sponsorizări. Profesori buni 
cointeresați și motivați pentru per-
formanță ? Nici vorbă. Doar profe-
sori buni și săraci.

Armata. Deși suntem in NATO 
și armata este profesionistă, înzes-
trarea ei este aproape aceeași de 
pe vremurile de tristă amintire. 
Autovehicule strategice grele care 
nu mai trec de ITP, fără asigurare 
obligatorie, fără taxă de drum achi-
tată. Aviația militară aproape ine-
xistentă, cu câteva avioane cum-
părate second hand. În caz de atac, 
o să aplicăm tactica stramoșească, 
pârjolim câmpurile, otrăvim fântâ-
nile, și ne retragem în munți. 

Transporturi. Vai și amar. 
Autostrăzi ? Câțiva zeci de kilome-
tri. Drumuri europene ? Proiectate 
pentru nivelul de utilizare al anilor 
60. Care au nevoie anual de reas-
faltare și reabilitare. Deplorabil! 
Căi ferate cu trenuri în care îngheți 
iarna și te coci vara. Care au timpi 
inadmisibili de transport, mai răi 
ca in 1970.

Protecție socială. Pensii mici, 
rușinos de mici. Cămine pentru 
bătrâni? Centre de plasament? 
Centre de plasament pentru 
copii cu dizabilități? Prefer să nu 
comentez, dar imaginați-vă tot ce 
poate fi mai rău.

Agricultură. Care agricultură, 
aia de subzistență? Industria....
Turismul.... Sportul.... Nu sunt 
bani!

A doua cale are în componență 
cheltuielile discreționare. Bugetele 
pentru siguranța națională sunt 
secrete. Bugete uriașe pentru ser-
viciile secrete ca să ne păzească 
săracia, să ne asculte telefoanele 
și să ne monitorizeze traficul de 
internet. Poate să-mi spună cineva 
care ste bugetul SRI ? Sau numărul 
de angajați ? Sunt informații secre-
tizate. Jandarmeria este bine hră-
nită, școlită și utilată pentru lup-
tele corp la corp  cu protestatari. 
Brațe antrenate și înarmat împo-
triva propriului popor. Terenuri 
de fotbal în pantă. Autostrăzi 
care se dărâmă la câteva luni de la 
inaugurare. 

A treia cale, cea mai dragă poli-
ticianului deident este compusă 
din proiecte cu sume orbitoare, 

cu necesitate zero, numai bune 
pentru scurs bani de la stat pentru 
firmele „dedicate“. Care sunt con-
duse de „băieți deștepți“, ce sunt 
în stare să facă profituri imense cu 
un laptop, o imprimantă și un cont 
bancar. Proiectele mari sunt alese 
pe criteriul drenajului de bani 
către politic, și mai puțin pentru 
necesitatea cetățeanului. Criteriul 
„para’n’dărăt“, adică îți aranjez afa-
cerea dacă îmi dai și mie ceva. Pe 
persoană fizică în contul din para-
disul fiscal. Și ce afacere este mai 
bănoasă decât aceea cu statul. Să 
trecem la acest capitol terenurile 
de fotbal în pantă și autostrăzile 
care se dărâmă la câteva luni de la 
inaugurare.  

Pe scurt. Cetățeni platesc taxe și 
impozite. Statul colectează. Statul 
plătește. Puțin pentru dezvoltarea, 
sănătatea și siguranța cetățeanului. 
La limita subzistenței. Mult pen-
tru supravegherea, manipularea 
și înfricoșarea lui. Și mai plătește 
liniștit acolo unde anumiți indivizi 

fac profituri uriașe. Pe linie poli-
tică!  Altfel nu-mi explic de ce un 
ministru extrem de competent 
„stă“ pe un salariu de 1500 euro. 
În piața liberă ar găsi salarii și de 
4 ori mai mari. Sau de ce se încă-
pățânează unii să lucreze la stat 
pe salarii mici, afișând o bunăs-
tare sfidătoare.  Poate sunt patri-
oți, și somnul îi ocolește noaptea 
găndindu-se la binele nostru, la 
bunăstarea națiuni, dar nu simțim 
mai nimic. N-am văzut nici un 
politician să se poată abține la a 
promite, și apoi să se mai și țină de 
cuvânt.

Se pare că „stăpânii“ noștri știu 
să orienteze banii acolo unde au 
nevoie de ei. Să se implice activ în 
dezvoltarea populației? Nici gând. 
E mai ușor de strunit și prostit o 
turmă imbecilizată, orientată spre 
supraviețuire.  Le administrăm o 
„botniță“ virtuală, să fie anxioși, 
abandonați și atât timp cât sunt 
anesteziați și înfricoșați putem 
obține profituri din bani lor.
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A treia cale, cea mai dragă politicianului deident 
este compusă din proiecte cu sume orbitoare, 

cu necesitate zero, numai bune pentru scurs bani 
de la stat pentru firmele ” dedicate”. Care sunt 
conduse de ”băieți deștepți”, ce sunt în stare să 

facă profituri imense cu un laptop, o imprimantă 
și un cont bancar. Proiectele mari sunt alese pe 
criteriul drenajului de bani către politic, și mai 

puțin pentru necesitatea cetățeanului. 

O clipă de românitate, atât 
i-ar trebui Europei să-și găsească 
destinul! Sau cum spunea părin-
tele Arsenie Papacioc, românul e 
perfect! Oameni buni, românilor, 
eram odată la Paris și mă uitam 
așa la turnul Eiffel și la parizieni 
gândindu-mă la țărișoară! După 
atâtea secole de cultură și civi-
lizație, tot niște proști sunt! Că 
nu-l au pe Dumnezeu! Dragi pri-
eteni, femeia româncă și româ-
nul ei, ăștia îl au pe Hristos. Nu 
degeaba spunea marele Lucian 
Blaga că „veșnicia s-a născut 
la sat”, că doar nu s-a născut la 
Paris sau la Amsterdam! La noi, 
tăranca româncă învârte mămă-
liga cu o mână, cu cealaltă sapă 
în grădină. Și nu degeaba, pentru 
că numai la noi se vede chipul 

Mântuitorului te miri unde! În 
cartofi, în tencuiala caselor, în 
grinzile acoperișurilor brâncove-
nești. Da știu, o să zică hipsterii 
atei și desacralizaţi, „bine dom’le 
dar asta e o pură conincidenţă!“ 
Aș coincidență! Păi știți de ce nu 
vor ei să recunoască ca numai noi, 
pe aceste meleaguri, avem cei mai 
buni cartofi? Pentru că cartofii 
neamului sunt singurii cartofi din 
lumea asta postmodernă care au 
crucea în ei! Iar crucea este, de 
fapt, simbolul României!

Dan Păduche,
Mim

Dragi prieteni, deună zi am fost 
la Gala tinerelor Între Prinzătoare. 
Și am avut oazia să vorbecs cu 
femeiile textiere de acolo. A fost 

foarte bnine că eu, în calitate de 
antreprenor știu cum e cu greută-
țile vieți de om de afaceri. Și lea-m 
spus acelor femei și managerițe 
ca să stea blând și să aibă încredre 
în viațoă. Că cinei harnică este o 
doamnă și femeea este sufletlu 
vieți. Că fără noi se duce la naiba 
totu. Chiar și în politică, eu am 
aceleași crezi. Eu creed că cel mai 
inportant aspect al vieți în viața 
privată este mai întai de tote să 
FII OM! Du-paia contează să poți 
conta pe echipa dinjurul tău!

M-am oprit la Galati ca să ali-
mentez și mi-am dat seama că am 
fost atât de ocupat că sa vă spun 
gândurile MELE BUNE ASTÎZI! 
AȘADAR, dragile mele antre pre-
noare, trimit gândul meu bun! 
Sânătate câi mai bună decât toate!

Maria Frapini
Neuroparlamentar

Deci, fotbalul românesc tre-
buie să fie ortodox, da?! I-am 
spus și lui Tamaș, „bă băiatule, 
tot ce conteză, nu e banii și con-
tractele, ci Hristos și Măicuţa 
Domnului, m-ai înţeles! Fără 
Dumnezeu nu se face nimic, 
fără Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos și Măicuţa Domnului, 
nu dăm goluri! Așa că, vrei ca 
să dai goluri, bravo! Becali îţi 
dă șansa să dai goluri în numele 
Bisericii și Măicuţii Domnului! 
Și o să vedeţi voi de-acuma ce 
golaveraj beton o să aibă Becali, 
m-ai înţeles! Că înainte să mă 
pedepsească Domnul Hristos la 
beci, io, Becali, am fost lacom și 
n-am înțeles, m-ai înțeles?! Că 
am zis, bine mă Meme, facem cu 
zici tu, bine Reghe, facem cum 
zici tu, bine cutare, facem cum 
zici tu, și pac, banu’. Da Becali 
uitase de Hristos, și pac, Hristos 

i-a zis, ia Gigi, pac, d-acilea.
Dar de-acum nu mai ţine cu 

șmecheria la Becali! Până nu 
coboară rugăciunea din cap în 
inimă la toţi steliști, cum zice 
Sfinţii Părinţi, nu dau banu’! 
De azi toți jucătorii o să poarte 
mătăniile care le-am cumpărat 
io de la Sfântul Munte și zil-
nic, că sunt la cantonament, la 
parașute sau la vestiare, nu con-
tează, m-ai înţeles! Vine mașina 
lui Becali și mi-i duce frumos 
la Sfânta Biserică la liturghie, 
m-ai înțeles. Și am dat ordin să 
se inscripționeze toate mingi-
ile pe o parte cu Sfânta Cruce a 
Mântuitorului și pe ailaltă parte 
cu Sfântu Gheorghe, gbiruito-
rul, binefăcătorul, filantropul, 
m-ai înteles?!”

Gigi,
Baci dacic

Dan VÂJU
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În urmă cu ani de zile părinții ne-au spus ca munții sunt simbolul măreției. Acum am înțeles că munții sunt cei care îți impun 
respect, verticalitate și o prestanță nobilă, exact criteriile după care ar fi bine să ne clădim viața. Din iubirea pe care le-o 
purtpm ne-am gândit să încercăm, să avem curajul de a încropi un super mic magazin de articole sportive pentru munte, care 
să funcționeze după alte principii decât cele strict de afaceri. Dorim ca cei ce vor ajunge la noi să nu aibă statutul de clienți, 
ci să fie prieteni, prieteni buni, oameni care să găsească o atmosferă caldă, deschisă și plină de pasiune. Acest magazin nu are 
standardele reci și fixe a unui business cu notorietate, acest magazin este unul corect, cinstit și de incredere.

Lotul naţional de patinaj 
viteză al României este 
chiar la poalele Tâmpei, 

acolo unde se confundă practic cu 
echipa de la Corona Braşov. Este 
un conglomerat de valori, strunit 
de antrenorul Bogdan Stănescu. 
Din păcate, în România nu există 
pistă de patinaj viteză pe distanţă 
lungă, astfel încât, sportivii braşo-
veni sunt nevoiţi, cu multe sacri-
ficii, să se antreneze peste hotare, 
acolo unde şi concurează. Este, 
de fiecare dată, a doua lor casă, 
fie că se află în Germania, Austria 
sau Italia…Ultima performanţă 
a sportivilor de la Corona este 
participarea cu succes la Cupa 
Mondială de la Collalbo (Italia), 
acolo unde echipa pregătită de 
Bogdan Stănescu a ocupat locul 
II, la general, în faţa Germaniei şi 
a Italiei. La această competiţie de 
mare anvergură, sportivii Mihaela 
Hogaş şi Andrei Parnică au ocupat 
locul I, Bianca Stănică şi Cristian 
Popa, locul II, Noemi Siko, locul 
III.

„M-a ambiţionat gândul 
voi concura la Olimpiadă“

Mihaela Hogaş (foto, pe locul 
I), una dintre marile speranţe ale 
acestui sport, a reuşit, cu multe 
eforturi, să se impună la Collalbo, 

cu gândul la o participare cât mai 
bună la Jocurile Olimpice de 
tineret, de la Lillehammer, 2016 
(YOG), care se vor desfășura în 
această lună. Ea a obţinut punc-
tele necesare calificării la YOG, 
la Cupa Mondială de juniori din 
Groningen (Olanda) și Berlin 
(Germania). „A fost greu, dar până 
la urmă am reușit să mă impun la 
Collalbo, unde am realizat și perso-
nal best, la 3000. Dau tot ce pot la 
fiecare concurs și mă străduiesc să 

progresez mereu. La Collalbo am 
avut o mare încărcătură emoţio-
nală, însă am dat tot ce am putut, cu 
gândul la pregătirea pentru Jocurile 
Olimpice YOG. De asemenea, peste 
doi ani, este Olimpiada din Coreea 
și trebuie să mă pregătesc, gândin-
du-mă și la această mare compe-
tiţie. La Olimpiada din Norvegia, 
care se va deschide pe 12 februarie, 
îmi doresc să vin în primele locuri 
și să-mi fac personal best-uri”, ne-a 
declarat Mihaela Hogaș 

„Am condus mii de km,  
în drum spre competiţii”

În afara faptului că Bogdan 
Stănescu este antrenorul campio-
nilor la patinaj viteză, de la Corona 
Brașov, este și al doilea părinte 
și îndrumător al sportivilor. Are 
mereu grijă să nu le lipsească 
nimic, îi antrenează cu profesio-
nalism și îi îndrumă mereu spre 
marea performanţă. Dacă mai adă-
ugăm faptul că la concursurile de 
peste hotare conduce microbuzul 
sau mașina personală, ducându-i 
pe sportivi spre...medalii, avem 
imaginea unui antrenor ,,bun la 
toate“.  ,,Consider că în Italia am 
obţinut performanţe bune, cu care ne 
putem mândi. De asemenea, locurile 
ocupate ne dau mari speranţe, pen-
tru Jocurile Olimpice de Tineret, din 
Norvegia. Atuurile noastre au fost 
viteza, pentru că ne-am pregătit în 
această direcţie, pentru Olimpiadă, 
unde se aleargă probele de sprint 500 

și 1500. Am avut un avans mare la 
aceste probe, iar acest lucru ne-a aju-
tat să obţinem rezultatele. Îi antrenez 
pe acești sportivi din 2008, au for-
mat prima mea echipă, i-am pregătit 
de mici, iar acum câștigă concursuri 
internaţionale de juniori și merg la 
Olimpiade. Este echipa Brașovului 
și, totodată, lotul României de pati-
naj viteză. Nu avem aici piste de 400 
de metri, pe care să ne antrenăm, 
dar mergem și ne antrenăm afară. 
Singurul lucru neplăcut este drumul 
lung, obositor. Mergem cu microbu-
zul sau cu mașina mea și este greu. 
Numai anul trecut cred că am făcut 
la volan peste 17 mii de km. Pentru 
următorul sezon, care începe în apri-
lie, nu ne putem gândi decât la câș-
tigarea a cât mai multe concursuri 
internaţionale, însă marele obiectiv 
este Olimpiada din Coreea, de peste 
doi ani. La Jocurile Olimpice pentru 
tineret, din această lună, eu sper la un 
top 6, cu Mihaela Hogaș“, ne-a spus 
antrenorul Bogdan Stănescu.

Patinajul viteză se poate baza 
pe braşoveanca Mihaela Hogaş

Campionatele Mondiale de biatlon 
pentru juniori și tineret, de la 
Cheile Grădiștei, a fost un nou 

examen reușit, pentru Brașov. Sportivi 
și oficiali din 39 de ţări, au fost prezenţi 
pe excelenta bază sportivă amenajată pe 
cheltuiala proprie de Ovidiu Gârbacea, 
iar nivelul tehnic al întrecerilor a fost 
apreciat la superlativ de specialiști. 
Sportivii români au avut astfel ocazia să 
concureze în compania unor valori ale 
acestui sport, așa cum sunt biatloniștii 
din Rusia, Germania, Austria, Suedia, 
Norvegia sau SUA, cei care dealtfel, au 
cules…spuma  acestor campionate (a 
se citi „medaliile“). Chiar dacă diferenţa 
de valoare faţă de elita acestui sport este 
mare, putem spune că unii dintre com-
petitorii români s-au apropiat de cei mai 
buni, prin evoluţiile lor fără inhibiţie. 

,,Este la îndemâna mea  
să urc în curând pe podium”

Printre sportivii români, care are ambi-
ţie să asalteze elita este și tânărul Raul 
Antonio Flore (foto), care ne-a declarat: 
,,Cel mai bun rezultat al meu a fost anul 
trecut, la FOTE, locul 13 și tot anul trecut, 
locul 22, la campionatul mondial. Încerc să 
mă pregătesc din ce în ce mai bine, pentru 

că până acum nu am reuşit mare lucru, din 
cauza unor probleme personale. De acum 
încolo, mai voi antrena mai bine, având aici, 
la Cheile Grădiștei, condiţii foarte bune, pen-
tru pregătire. Îmi doresc ca în curând să urc 
un podium, cred că va fi la îndemâna mea”.

O bază cum nu am mai întâlnit”
Printre numeroșii oficiali ai celor 39 

de echipe prezente la Cheile Grădiștei, 

s-a numărat și unul al puternicei echipe 
a Norvegiei, care ne-a spus : ,,Am avut 
ocazia să concurăm pe numeroase baze 
sportive, din întreaga lume, dar, spun cu 
mâna pe inimă, că aici, la Cheile Grădiștei 
am întâlnit ceva deosebit, așa cum nu s-a 
întâmplat până acum. Îi felicit pe cei care se 
ocupă de această bază și cred că în curând 
vor putea organiza aici și o întrecere mondi-
ală, rezervată seniorilor”

Franţa lui Martin Fourcade,  
în vară, la Cheile Grădiștei

Sportivi din multe ţări și-au făcut o 
obișnuinţă în a se pregăti pe pârtia de la 
Cheile Grădiștei. Astfel, delegaţia Rusiei 
a venit aici cu mult timp înainte de star-
tul campionatelor mondiale de biatlon, 
pentru juniori și tineret. Vara trecută, 
sportivii din Ucraina au sosit la Cheile 
Grădiștei, pentru a pregăti participarea 
la mondialele pe role. Acum, ștacheta 
a fost ridicată, vestea bazei sportive a 
făcut înconjurul lumii, iar valoroasa 
echipă de biatlon a Franţei, dominată de 
Martin Fourcade, dublu campion mon-
dial, și-a anunţat participarea în vară, 
la un stagiu de pregătire pe role. Va fi o 
bună ocazie de a se vorbi mai bine des-
pre România…

Brașovul  
,,final-four-ul“ 
Cupei României

La sfârșitul acestei săptămâni, dar și la înce-
putul celei viitoare, iubitorilor basche-
tului le vor fi rezervate spectacole spor-

tive de calitate. Aceasta, pentru că Federaţia 
Română de Baschet i-a încredințat Brașovului 
organizarea turneului final al Cupei României și, 
implicit, a All Star Game-ului baschetului femi-
nin românesc! Final Four-ul Cupei României 
angrenează patru echipe, inclusuv Olimpia 
CSU Brașov, iar meciurile se vor disputa în 
sala sporturilor Dumitru Popescu Colibași din 
Brașov, după următorul program: sâmbătă 6 
februarie, ora 13.45 - semifinala 1 ACS Sepsi 
Sfântu Gheorghe - Universitatea Alba Iulia  
ora 16.15- semifinala 2 Olimpia CSU Brașov 
- Phoenix Galaţi, duminică 7 februarie: ora 
18.00 – Finala 

Surprizele nu se opresc aici, pentru că 
la începutul săptămânii viitoare, luni, 8 
februarie, de la ora 19,00, amatorii sportu-
lui cu mingea la coş sunt invitați să asiste, în 
aceeaşi sală, la All Star Game-ul baschetului 
feminin, în care vor evolua două selecțio-
nate: „Nord“– selecționata formată din jucă-
toare legitimate la BCM Danzio Timişoara, 
Universitatea Cluj-Napoca, CSM Satu Mare, 
CSU Alba Iulia, ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe 
şi BC ICIM Arad şi ,,Sud”–selecționata for-
mată din jucătoare legitimate la Olimpia CSU 
Braşov, Rapid Bucureşti, CST Alexandria, 
CSM Targovişte şi Phoenix Galați. 

BIATLON

Antonio Raul Flore, românul care 
a încercat să se apropie de elită

Îi antrenez pe acești sportivi din 2008, au format 
prima mea echipă, i-am pregătit de mici, iar acum 

câștigă concursuri internaţionale de juniori și merg 
la Olimpiade. Este echipa Brașovului și, totodată, 

lotul României de patinaj viteză. Nu avem aici piste 
de 400 de metri, pe care să ne antrenăm.

BASCHET


